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Het Gebouw: de eerste belofte van Mooi Noord!

Het Gebouw is bijna klaar!
Het is alweer even geleden dat u in de nieuwsbrief kon lezen over de ontwikkelingen van
Het Gebouw. Inmiddels zijn de steigers om Het Gebouw verdwenen. En op 7 januari levert
de aannemer een van de eerste beloftes van Mooi Noord, Het Gebouw, op aan de gemeente Leiden
en Ons Doel. Dan trekken ook de eerste organisaties erin en als de schoolpleinen klaar zijn,
verhuizen ook de scholen. Projectleider Eveline Botter, van de gemeente, vertelt er meer over.
“Het is hard werken geweest, maar we zijn met

de voordelen van een bibliotheek waar je

het hele team trots op hoe het is geworden.”

binnendoor naartoe loopt.”

Projectleider Botter is vooral blij met de kansen
die Het Gebouw aan de gebruikers biedt.

Daktuin

“Dit gebouw geeft écht extra mogelijkheden.

Ook is Botter trots op de daktuin voor

Een school in z’n eentje zou bijvoorbeeld nooit

de bewoners van de huurwoningen in

zo’n grote aula kunnen hebben. Of denk aan

Het Gebouw. “Dat is een prachtige plek,
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die ook nog eens de wateroverlast in de buurt

tussen Het Gebouw en de buurt. Door

vermindert. Want al het water dat in de aarde

bijvoorbeeld ruimtes te verhuren worden

Ook wonen in Het Gebouw!

en het gras op het dak wordt opgenomen,

de buurt en andere geïnteresseerden bij

De verhuur van de 50 woningen loopt goed.

en enthousiaste reacties los te maken:

komt niet op straat terecht.

Het Gebouw betrokken.”

Het Gebouw draait om ‘ontmoeten’ en dat is

“Wat een bijzondere gevel, een mooi uitzicht

ook precies wat Ons doel op dit moment doet

over Leiden, heel veel groen op de daktuin en

Ook niet onbelangrijk in een omgeving met

Afmaken omgeving

met de mensen die geïnteresseerd zijn in een

mooi afgewerkte woningen.” De volgende

veel steen.”

De komende tijd wordt nog verder gewerkt aan

woning. Ondanks dat de aannemer nog volop

rondleiding is op zaterdag 15 januari van

de omgeving van Het Gebouw. In de Timorstraat

bezig is mogen zij nieuwe huurders rondleiden

11-13 uur. Wilt u meer weten?

Schoolpleinen

worden bijvoorbeeld nieuwe parkeerplekken

in hun woningen in Het Gebouw. En dan blijkt

Kijk dan even op www.woneninhetgebouw.nl

De komende maanden worden de schoolpleinen

aangelegd. Het bouwverkeer loopt via de

de eerste kennismaking mensen te verrassen

voor meer informatie!

verder afgemaakt. Voor Pasen zijn de pleinen

Ringkade, de Timorstraat en de Bonairestraat.

klaar en gaan de scholen in overleg over

Ook tussen Het Gebouw en het nieuwe

de verhuizing. “De kleuters en de BSO spelen

Marecollege zult u nog veel bedrijvigheid zien.

straks op een van de daken. Dat is een veilige,

Daar start al snel de bouw van negen huur

beschutte plek, waar de kinderen zich met

woningen voor starters en van een aantal

een voetbalkooi en een basketbalveldje toch

tijdelijke klaslokalen voor het Marecollege,

goed kunnen uitleven. Beneden is een tweede

die later omgebouwd kunnen worden tot

schoolplein, dat buiten schooltijd ook open is

woningen. Voor beide blokken zitten de palen

voor kinderen uit de buurt. Bijzonder op beide

al in de grond.

En op warme dagen zorgt zo’n tuin voor koelte.

In iedere nieuwsbrief stellen de participanten zich aan u voor.
Deze keer het CJG en basisschool De Springplank:

CJG Noord in Het Gebouw

pleinen is de aandacht voor het groen.

In Het Gebouw wordt begin 2013 het 4e Centrum

Een plek waar betrokken, deskundige en

Er komen tuintjes om bijvoorbeeld aardbeien

Op dit moment worden er plannen gemaakt voor

voor Jeugd en Gezin (CJG) in Leiden geopend.

betrouwbare professionals werken om

uit te plukken, appelbomen en bomen met

de komende verhuizing, wordt er een nieuw

Hier kunnen ouders, jongeren en professionals

uw vragen te beantwoorden en waar infor

bijzondere bladeren. Leuk voor de biologieles.”

jaarsbijeenkomst voorbereid voor alle mede

in Leiden Noord makkelijk binnenlopen voor

matieve bijeenkomsten en leuke activiteiten

werkers van Het Gebouw en wordt er achter

informatie en advies over opvoeden en opgroei

worden georganiseerd.

Wijkondernemer

de schermen gewerkt aan het openingsfeest

en. In deze CJG locatie werken maatschappelijk

Inmiddels is ook bekend dat Libertas de wijk

dat heel Leiden kennis zal laten maken met de

werkers en schoolmaatschappelijk werkers van

Samenwerken in Het Gebouw

ondernemer van Het Gebouw wordt.

mogelijkheden en kansen van Het Gebouw!!!

Kwadraad, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen

Ook voor professionals zijn we een centraal

en hun assistenten van de GGD, een pedagoog

punt voor vragen of zorgen rond opvoeden en

van het opvoed-adviespunt en logopedist van de

opgroeien. Doordat we straks samenwerken in

onderwijsadviesdienst samen aan de ontwikke

één gebouw, kunnen we elkaar snel vinden en

lingskansen van kinderen. In Het Gebouw vindt u

aanspreken. Soms kan iets niet wachten en

straks dus ook deze CJG-vraagbaak voor al uw

wil je snel overleggen. CJG medewerkers zijn

vragen over opvoeden en opgroeien.

dan dichtbij en aanspreekbaar. Iedere dag is er

“De wijkondernemer is een bindende schakel

Veilig naar school? Help mee!

iemand aanwezig die bij vragen of zorgen

Opvoeden en Opgroeien

antwoord kan geven of contact kan leggen

Kinderen opvoeden is leuk en niet altijd even

met de juiste persoon of instantie. Ook kunnen

makkelijk. Er zijn tal van dagelijkse situaties

medewerkers, als daar behoefte aan is, aan

die vragen kunnen oproepen of waar je als ouder

schuiven bij gesprekken met ouders en samen

onzeker van kunt worden. “Doe ik het wel goed?

met hen bekijken wat nodig is. Doorspreken mèt

Wat is er met mijn kind? Eet mijn kind genoeg?”

elkaar in plaats van doorverwijzen naar elkaar.

Vragen waar iedere ouder wel een keer tegenaan

Vanuit het CJG werken we met een duidelijk plan

loopt. Heel normaal dus. Hierover praten met

waarin ouders en professionals samen hun

Klaar-over of verkeersouder worden?

bekenden (familie of vrienden) kan dan heel

afspraken vastleggen (1 Gezin 1 Plan).

Mail naar de veiligheidscoördinator: a.vandijk@onsdoel.nl.

prettig zijn en soms wilt u hierover liever met

Bent u ouder of buurtbewoner en lijkt het u leuk om de kinderen rond Het Gebouw
te helpen om veilig over te steken? Geeft u zich dan op als klaar-over voor een of meer
ochtend- of middagdiensten (een half uurtje per dienst). U krijgt voor u begint
een korte opleiding.
Ook is elke school op zoek naar twee verkeersouders die de veiligheidscoördinator
op de hoogte houden van de verkeerssituatie rond de school.

een onafhankelijke buitenstaander spreken.

In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de veilige route.

Dat kan bij het CJG. Het CJG is dé vraagbaak
voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden.
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin; dé vraagbaak

de website. 088-cjgadvies (088-2542384),

voor iedereen met grote en kleine vragen over

info@cjgleiden.nl, www.cjgleiden.nl

opgroeien en opvoeden.

Bezoek ook eens: www.hoezitdat.nl

Loop eens binnen bij het CJG, bel of bezoek

en www.cjgcursus.nl

De Haardstee in Het Gebouw
In Het Gebouw zullen verschillende mensen elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken
en samen wonen. De Haardstee huurt straks ook woningen van Ons Doel om daarin mensen
met een (licht) verstandelijke beperking te huisvesten. Maar wie zijn die nieuwe bewoners van

De Springplank;
naar een brede toekomst!

de Haardstee eigenlijk?

Toen we in 2007 het 45-jarig bestaan van onze

niet alleen bouwstenen om de kennis op te

diverse groepen mensen met een verstandelijke

Christelijke basisschool bereikten, waren we er

bouwen maar gaat het ook om de omgang met

beperking en bijkomende problematiek, zowel

Wat gaan de cliënten de hele dag doen?

zeker van dat dit de laatste jubileumviering zou

anderen en talenten van jezelf en de ander.

jongeren als ouderen. In Het Gebouw komt maar

Fred Gressie van de Haardstee heeft enthousiaste

worden op de Sumatrastraat 195.

We vinden het belangrijk dat kinderen met

één doelgroep, verstandelijk beperkte (voor

plannen met de dagbestedingscliënten:

We zijn nu 5 jaar verder en bestaan dus 50 jaar

plezier naar school gaan.

namelijk) ouderen die (lichamelijke) verzorging

“Het zijn voorlopig nog ideeën want we moeten

dit schooljaar. We gaan dit schooljaar dan

Samen met de ouders willen we een school

nodig hebben. Deze mensen wonen al bij de

nog met de participanten in Het Gebouw

eindelijk echt verhuizen naar onze prachtige

klimaat creëren waarin een kind zich goed

Haardstee, maar verhuizen naar Het Gebouw.”

overleggen, maar we zien mogelijkheden.

nieuwe school en vieren het 50 jarig jubileum

kan ontwikkelen. Wij brengen kinderen respect,

Waarom verhuizen deze mensen?

Bijvoorbeeld een fietsenmakerij voor de scholen

nog in ons oude gebouw. Een mooi afscheid!

verdraagzaamheid en de kunst van luisteren

“Deze groep heeft een veilige, huiselijke

en cliënten die conciërges van scholen hulp

In de week van 17 september tot 21 september

naar elkaar bij. Natuurlijk zijn we ook alert op

omgeving nodig. Op de locaties waar de mensen

kunnen bieden. Maar ook voor het daktuin

2012 hadden we iedere dag een feestelijke

discriminatie en pesten. We werken met de

nu wonen kunnen we deze huiselijke omgeving

onderhoud en voor het groepswonen

activiteit waarbij we ook met elkaar geld

kinderen vooral aan het voorkomen hiervan.

niet 10o procent bieden omdat de gemeen

voor Libertas kunnen we iets betekenen.

verdienden voor speelmaterialen voor onze

In de omgang met elkaar gaan we er vanuit

schappelijke huiskamer niet altijd open is.

Op deze manier maken de cliënten zich nuttig

nieuwe school in Het Gebouw!

dat elk mens waardevol is. We zijn ook een

Ook zijn de huidige woningen vaak niet

en integreren ze goed.”

school met een gratis continurooster waarmee

aangepast waardoor de cliënten minder goed uit

In Het Gebouw zult u dus soms een bewoner

Brede ontwikkeling

we veel rust en structuur voor de kinderen

de voeten kunnen. De woningen in Het Gebouw

van de Haardstee tegenkomen. Werkend of

De Springplank bouwt al heel lang aan een brede

kunnen bieden. Op die manier kan ieder kind

zijn aangepast en dat is een stuk prettiger

gewoon op zoek naar een bankje op het

ontwikkeling van ieder kind. Daarbij leveren we

zich ontwikkelen naar een brede toekomst!

wonen.” Krista is blij dat de cliënten van de

ontmoetingsplein om een frisse neus te halen.

Haardstee straks 24 uur per dag begeleiding

Leuk hoe Het Gebouw ook deze mensen met

krijgen. Overdag zijn er gemiddeld twee

ons verbindt. Heeft u nog vragen?

begeleiders en ’s nachts neemt Libertas Leiden

Bel dan gerust met Krista van de Voort tijdens

de begeleiding over. Deze begeleiding is prettig

kantooruren: 06-13611477

Krista van de Voort van de Haardstee
vertelt ons meer:

voor de cliënten maar ook voor mensen die

“De Haardstee zorgt voor begeleid wonen voor

met vragen altijd bij de begeleiding terecht.

wonen of werken in Het Gebouw. Zij kunnen

Op 12 oktober bezocht een groot
aantal toekomstige gebruikers
Het Gebouw. Tijdens dit bezoek
gingen de teamleden van
De Singel en De Viersprong
samen lunchen in de bibliotheek
ruimte in aanbouw.
Wil je ook komen kijken
met je team?
Laat het ons dan weten!

Kinderen van basisschool de Springplank
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Integratiediner:
samen praten over Het Gebouw
Yes Rijnland, de Haardstee en Libertas waren

Het was goed om met andere participanten te

vertegenwoordigd. Halima Karim (Libertas

spreken over de nieuwe situatie. Het idee werd

Leiden) en Krista van de Voort (De Haardstee)

geopperd om in de gezamenlijke ruimte vaker

vertellen over de avond:

een integratiediner te organiseren, zodat we met
elkaar in gesprek blijven over Het Gebouw en de

Halima: “Ik wist van tevoren niet wat ik kon

samenwerking met elkaar binnen Het Gebouw.

verwachten. Na een warm ontvangst gingen we

Dat lijkt mij een goed idee!”

aan tafel. Een aantal mensen kende ik uit de wijk
of van een vergadering. Het integratiediner was

Krista: “Het was leuk om kennis te maken met

goed verzorgd. Tijdens het diner hebben we in

andere partijen en te horen wat zij doen en

informele sfeer gesproken over Het Gebouw.

te bespreken hoe we kunnen samenwerken

We waren allemaal benieuwd hoe het zou gaan

binnen Het Gebouw. Zelf heb ik iets verteld

lopen. We spraken over de (zorg)woningen,

over de zorgwoningen van de Haardstee en

de ruimtes, hoe de kinderen straks lopend of

haar bewoners.

met de fiets veilig van en naar school gaan,

Ik vind het mooi dat we straks niet alleen werken

het wijkplein, het samenbrengen van de verschil

in Het Gebouw maar het ook samen gebruiken

lende culturen en de ouderbetrokkenheid.

en ècht deel uitmaken van een geheel.”

Op 28 september ontmoette de Vereniging van Gebruikers,
(de bestuurders van de gebruikers) en geïnteresseerde
raadsleden elkaar in de werkkeet van Het Gebouw.
Wethouder Frank de Wit hield een inspirerend welkoms
woord, Sytske Feenstra van het PC bestuur vertelde
de aanwezigen over alle ontwikkelingen op het gebied
van samenwerking en programmering.
En Anton van Kempen gaf een toelichting op de plannen
en kansen die Libertas als Wijkondernemer ziet in
Het Gebouw. Het was een boeiende en leuke bijeenkomst
en de aanwezigen waren zeer positief. Na de bijeenkomst
was er een rondleiding door Het Gebouw.

We wensen u
een vrolijk kerstfeest
en een goede
samenwerking in
Het Gebouw in 2013!
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