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Kagerzoom
Natuur en Recreatie
Insteek Wijkvereniging voor ontwikkelings plan van Teylingen

Peter Engbers
Namens Wijkvereniging Merenwijk
Januari 2018

Een mooie wandeling over Kagerzoom. Veel variatie;
polders, wilgen, bosjes, rieten, vogels, molens, etc.
Kagerzoom. Waard om te
bewaren en groen/recreatie
waarde te behouden/versterken

1

1/30/2018

Insteek Wijkvereniging
Kagerzoom
Na aanleidng van het plan van de gemeente Teylingen om de natuur en recreatieve
waarden in het gebied te versterken (een Leidse Ommelanden project)

•

Merenwijk is de grote “gebruiker” en dus is de Kagerzoom heel belangrijk

•

Enquete conclusie: groen en extensieve recreatie (ommetje).

•

In zijn algemeenheid: Goed zo als het nu is, maar er zijn verbeteringen
mogelijk/wenselijk: bv beter onderhoud, nieuwe voorzieningen zoals
bankjes, versterken biodiversiteit zoals bloemrijke bermen.

•

Wijkvereniging is constructieve partner en denkt mee met de gemeente in
werkateliers voor afvaardigingen van belanghebbenden.

•

De gemeente Teylingen presenteert begin 2018 (morgen - 23 Januari) een
ontwikkelplan aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden.
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld op het plan te reageren. Feedback
word gebruikt door de gemeente om het plan verder te verbeteren.

Uit brochure ‘Kagerzoom – Levend landschap’
http://www.kagerzoom.info/kagerzoom.info/

Ontwikkelplan
gemeente Teylingen
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http://www.kagerzoom.info/kagerzoom.info/

Van Gemeente Teylingen
• Actueel: 23 januari a.s. publiekspresentatie ontwikkelplan
23 januari a.s. presenteert de gemeente Teylingen het plan voor de
Kagerzoom. Ruimte geven aan elkaar en aan de natuur in een
levend landschap, dat is het uitgangspunt. Het plan is vertaald naar
de brochure ‘Kagerzoom – Levend landschap’ dat tijdens de
publiekspresentatie uitgebreid wordt toegelicht. Iedereen die
meewerkte aan het plan en/of betrokken is bij de Kagerzoom is van
harte uitgenodigd bij de presentatie aanwezig te zijn. De gemeente
Teylingen is benieuwd naar de reacties. De presentatie start om
20:00 uur in de grote zaal van Kerkelijk centrum de Regenboog,
Watermolen 1 in Leiden. Vanaf 19:45 uur zijn de deuren open voor
ontvangst. Tijdens de avond is er voor alle aanwezigen gelegenheid
op het plan te reageren. De bijeenkomst duurt tot 22:00 uur. Na de
bijeenkomst op 23 januari verbetert de gemeente het plan waarna
ze het als ontwerp ter vaststelling voorlegt aan het college van
Burgemeester & Wethouders.
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