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Verslag ledenvergadering 7 maart 2016
Agenda
1.
Opening
De vergadering opent de voorzitter en heet iedereen welkom
2.

Mededelingen van het bestuur
Begin februari heeft het gemeentebestuur de maximale dwangsom in verband met het
ernstig overschrijden van de termijn voor het vaststellen van een nieuwe
evenementenregeling in de Leidse Hout aan het bestuur overgemaakt: € 15.000,-.

3.

Verslag Algemene ledenvergadering 25 maart 2015
Is vastgesteld.

4.

Activiteitenprogramma 2016
Arjan Koorevaar geeft een toelichting op onze plannen om méér wijkactiviteiten te
ontwikkelen naast de bekende belangenbehartiging.
Een belangrijk onderdeel daarvan is dat wij er eerst voor zorgen dat wijkbewoners elkaar
weer beter leren kennen als gezamenlijke bewoners van de wijk. De ‘Welkom in het
Houtkwartier’ van 12 maart a.s. is daarin de eerste stap. Een zomerbijeenkomst op de
eerste zaterdag ná de zomervakantie is een tweede stap.
Het bestuur vindt dat de wijkvereniging het initiatief van de Vrienden van de Leidse Hout
voor kunstzinnige bewegwijzering in de Hout moet omarmen. Wij stellen daarbij ook
voor dat die bewegwijzering start bij het station.

5.

Verkiezing nieuwe bestuursleden
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuursplek ‘Sociale Zaken’.

6.

Begroting & contributie 2016
Ronald Daalmeijer lichtte de begroting 2016 toe. Een groot punt, letterlijk en figuurlijk,
betrof het voorstel van het bestuur om de ontvangen dwangsom van € 15.000 in zijn
geheel in de reserves te storten. Die reserves zijn in 2013 tenslotte geheel opgegaan aan
juridische procedures en contra-expertises.
Op voorstel van Arjan Koorevaar stemde de vergadering er mee in om € 2.000 van dat
bedrag onder de begrotingspost ‘Wijkactiviteiten’ te plaatsen (zie bijlage). De vergadering
droeg de penningmeester op bij de gemeente op te vragen wát de peildatum is voor het
vaststellen van de gemeentelijke subsidie.
Hierna werd de begroting 2016 goedgekeurd. De contributie voor 2016 werd vastgesteld
op € 25,- per adres.
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7.

Jaarrekening 2015
De jaarrekening van 2015 werd door de vergadering goedgekeurd en het bestuur werd
décharge verleend. Met dank aan de penningmeester en de kascommissie.

8.

Belangenbehartiging
Op het gebied van belangenbehartiging gaf Wim Scholten een overzicht van de ‘lopende
zaken’:
- De aanpak van de waterproblematiek in Boerhaavelaan en Mariënpoelstraat verloopt
naar wens
- De aanpak van een integrale beoordeling van verkeersdrukte en -veiligheid in onze
wijk verloopt nog niet naar wens
- Er is nog steeds geen nieuwe evenementenregeling voor De Leidse Hout. De
wijkvereniging heeft een ‘zienswijze’ ingediend. Wij benaderen raadsleden en pers.
- Wij maken ons grote zorgen over de voorgenomen verplaatsing van het busstation
naar de ‘Terweelocatie’, zowel qua veiligheid, verkeersdrukte, leefbaarheid en karakter
van de Rijnsburgerweg
- SCOL/Bonaventura heeft zijn oog laten vallen op Eijmerspoelstraat/Boerhaavelaan
voor de bouw van een nieuwe VMBO-school
- SCOL/Visser ’t Hooft zou willen uitbreiden op het plein voor de school aan de
Kagerstraat

9.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en hoopt iedereen zaterdag de 12e ook te
ontvangen bij ‘Welkom in het Houtkwartier’
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Begroting & Contributie 2016
Uitgaven
Wijkactiviteiten
- jaarlijks wijkfeest
- kunst
- nieuw te ontwikkelen
Zorgactiviteiten
- klusgenoten
Dialoog bedrijven en instellingen
- vergaderkosten
Belangenbehartiging
Reservering procedures*)

Inkomsten
€ 700
€ 500
€ 2.000

Wijkactiviteiten
- eigen bijdrages
- subsidie gemeente

€ 0,€ 1.100,-

Zorgactiviteiten
€ 500
€ 250
€ 13.000

€ 0,Dialoog bedrijven en instellingen
- doelsubsidies
Belangenbehartiging
Bedelacties bij speciale
procedures
Bijdragen leden
- contributie *)
- legaten

P.M.
P.M.

Bestuurstaken
- communicatie leden
€ 700
- secretariaat
€ 150
- vergaderkosten
€ 650
- bankkosten
€ 150
Overige
- contact aanliggende
€ 100
Ontvangen dwangsom ***)
buurten
Totaal
€ 18.700
Totaal
*) Deze kosten reserveren wij voor juridische ondersteuning en contra-expertises in mogelijke
procedures.
**) Het huidig aantal betalende leden bedraagt ongeveer 100.
***) Van de gemeente Leiden is in februari 2016 een bedrag van € 15.000,- ontvangen als
dwangsom opgelegd bij vonnis van de Raad van State i.v.m. het niet tijdig opstellen van het
bestemmingsplan Evenementenbeleid Leidse Hout.
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