
Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens 

donderdag 21 februari 2008 bij Wim Tijbosch (van Schendelhove 9) 

 

Aanwezig: bestuur (Mies, Ankie en Wim) en 5 leden 

 

1. Opening 

 

2. Verslag ledenvergadering 21 februari 2007 

N.a.v. het verslag merkt Wim op dat aan de genoemde onderwerpen in de Nieuwsbrief aandacht is 

besteed. N.a.v. de vraag over de bestrating is contact opgenomen met de gemeente. Volgende week 

wordt een nieuw Beheersplan openbare ruimte vastgesteld, waarin staat wanneer een straat of wijk 

opnieuw wordt bestraat. Het beheersplan is opgesteld op basis van onderzoek door een extern 

bureau dat de kwaliteit van alle straten heeft beoordeeld. De Nesciohove staat ingepland voor 2009 

(dat betekent: op zijn vroegst 2009). Omdat de aanliggende straten niet zijn ingepland, is met de 

betrokken ambtenaar afgesproken dat wij mailen om tegelijk met de bestrating van de Nesciohove 

ook de aanliggende straten mee te nemen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag over 2007 en terugblik op 2007 

Wim geeft een terugblik op 2007 waarbij hij ingaat op de wijkmilieudag, de verkiezing van de 

mooiste kerstverlichting, de activiteiten (Pasen, Koninginnedag, Sint Maarten, Sint Nicolaas) en de  

Nieuwsbrief  waarin o.a. aandacht is besteed aan steentjes uit plafonds, dakpannen, open haard-

kanaal, appartementsrecht en het overleg met het buurtpanel.  

De kascommissie (mw. De Wit en mw. Hoefsloot) heeft de kas gecontroleerd en goed bevonden. Na 

een toelichting van de penningmeester wordt het financieel verslag goedgekeurd. 

 

4. Begroting 2008 en vooruitblik op 2008 

Wim geeft aan dat dit jaar weer een kerstmarkt wordt georganiseerd (met subsidie van de 

gemeente). Besproken wordt het al dan niet laten doorgaan van Koninginnedag omdat het dit jaar zo 

"ongunstig" in de vakantieperiode valt. De suggestie wordt gedaan om zaadjes te verspreiden i.p.v. 

afrikaantjes (omdat veel bewoners met vakantie zijn en voorkomen moet worden dat niet 

weggehaalde afrikaantje aangeven dat een bewoner niet thuis is). 

De begroting voor 2008 wordt goedgekeurd. 

 

5. Belangenbehartiging 

Besproken worden de mogelijkheid om een inbraakpreventiebedrijf uit te nodigen om woningen te 

beoordelen op veiligheid en certificaten te laten geven. Daarnaast wordt er nog gedacht aan 

gezamenlijke aanschaf van "secustrips". 

 

6. Buurtpanel 

Wim gaat in op het laatste overleg met dhr. Looijaard van de gemeente Zoetermeer. Het 

wijkkunstwerk zal volgens dhr. Looijaard binnen twee weken worden opgehangen. 

Diverse leden vestigen de aandacht op de parkeeroverlast, waarschijnlijk door AIVD-medewerkers. 

Het bestuur bespreekt dit op de eerstvolgende bestuursvergadering. 

 

7. Activiteiten(commissie) 

De activiteitencommissie bespreekt de mogelijkheid om naast de traditionele activiteiten (Pasen, 

Sint Maarten en Sint Nicolaas) ook activiteiten te organiseren waaraan tevens volwassenen kunnen 

deelnemen (bloemschikken, wijnproeven, parkwandeling, workshop acrobatiek). 

 

8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting 

Op verzoek van een lid wordt een nadere toelichting gegeven op het nieuwe energielabel. 

 

 

Wim Tijbosch 

22 februari 2008 


