Algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens
17 februari 2005, van Schendelhove 9.
Aanwezig: voltallige bestuur en 7 leden!
1. Opening, akkoord agenda en akkoord verslag ledenvergadering 18 februari 2004.
2. Terugblik op 2004: Activiteiten waren: de nieuwjaarsborrel met goochelaar, schaatsen in
Silverdome, paaseieren zoeken, lampionnenoptocht, Koninginnedag, opening nieuwe wijk/kerstversiering met wijkkoor, bioscoopkaartjes. Daarnaast verscheen de Nieuwsbrief zo´n 7 maal.
Daarin werd o.a. melding gemaakt van de activiteiten van de AIVD (onze "nieuwe buur") en het
bewonersforum van de politie. Als actie is geweest de reparatie van de lekkende daknokken.
3. Financieel verslag: de kascommissie (mw. De Wit en Hoefsloot) heeft de kas gecontroleerd en
goed bevonden. Bijzondere posten: subsidie van de gemeente voor de wijkversiering en ontvangen
contributies voor 2004 die al in 2003 werden betaald. Voor 2005 zijn 190 betalende leden
geregistreerd; Mies zal herinneringen sturen. Onder dit punt: mogelijk gaat de Bouwhof geld
vragen (3.75 euro) en eigen pasjes uitgeven voor klantenkorting.
4. Schone en veilige woonomgeving: dhr. Looijaard van de wijkpost de Leijens was verhinderd.
Onder dit punt wordt gememoreerd dat we in een relatief rustige en veilige wijk wonen ondanks
het te veel aan blik en wellicht te weinig groen. Wim Tijbosch is contactpersoon voor melding aan
de politie van `knelpunten` (bewonersforum). De bestrating wordt hier en daar slecht; bij gerucht
zou mogelijk de gemeente aan herbestrating van de wijk denken. Verder zou regelmatige
schoonmaak van de kolken in de paden tussen de tuinen van de Hoven-buurt wenselijk zijn. Deze
punten kunnen met dhr. Looijaard een andere keer besproken worden.
5. Vooruitblik 2005 en begroting 2005: St.Klaas wordt nog niet definitief van de activiteitenlijst
geschrapt; het bestuur hoopt op een nieuwe activiteitencommissie. Mogelijk komt er iets van een
Kerstmarkt. Actviteiten rond Koninginnedag worden misschien wat uitgebreid. De
bioscoopkaartjes-actie zal weer plaatsvinden. Nieuwe activiteiten: BBQ (op voorstel van René
Jacobs), het instellen van straatcontactpersonen (bijv. voor melden van nieuwe bewoners),
voorbereiding van het lustrum van de vereniging in 2006.
De begroting voor 2005 wordt goed bevonden.
6. Belangenbehartiging: er komt een werkgroepje Draadloos internet (op voorstel van Mark Jacobs):
een initiatief om te zien of de buurt draadloos internet gemeenschappelijk wil aanschaffen.
7. Rondvraag (geen punten) en sluiting.

Joop van Doorn,

