
de leyens

vereniging van belanghebbenden

 
 
Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens 
donderdag 27 januari 2011 bij Wim Tijbosch (van Schendelhove 9) 
 
Aanwezig: 4 bestuursleden en 4 leden 
 
1. Opening 

De voorzitter verwelkomt iedereen. 
2. Verslag ledenvergadering 17 februari 2010 

De afspraken uit het verslag zijn nagekomen. Alleen de activiteit “kunst in de wijk” is 
helaas niet doorgegaan. De stadswandeling en het wijnproeven blijven op de 
voorraadagenda. Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 

3. Financieel verslag en terugblik 2010 
Financieel verslag: De penningmeester licht het verslag kort toe. De donaties betreffen 
bijdragen van Wilvor en van de garagedeurfabrikant, de subsidie is de subsidie van de 
gemeente voor de Kerstmarkt. De kascommissie (mw. De Wit en mw. Hoefsloot) heeft de 
kas gecontroleerd en goed bevonden. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 
Terugblik 2010: De voorzitter geeft een terugblik op 2010 (zie ook de Nieuwsbrief van 
december 2010) en gaat in op de actie garagedeuren (20 bewoners namen daaraan 
deel), de nieuwsbrief (met o.a. informatie over de warmtescan, de opening van het 
schoolplein en de bekeuringen in de wijk), de Kerstmarkt, de activiteiten van de Kidsclub 
(Pasen, St. Maarten, St. Nicolaas en Circus Nevermind) en het helaas niet doorgaan van 
de activiteit “kunst in de wijk”. 

4. Begroting en vooruitblik 2011 
De begroting wordt goedgekeurd. De inventarislijst wordt besproken. Wim vraagt op 
verzoek van Mies na of Ankie de gatenboor nog heeft. Op vooruitblik wordt ingegaan bij 
volgende agendapunten. 

5. Bestuurswisseling  
De voorzitter bedankt Ankie Colombijn voor haar inzet. Zij is i.v.m. haar verhuizing 
teruggetreden als bestuurslid. René Jacobs wordt benoemd als nieuw bestuurslid. Erik 
van Velzen heeft gemaild niet op de vergadering aanwezig te kunnen zijn, maar wel te 
willen toetreden als bestuurslid. Afgesproken wordt om even af te wachten of ook iemand 
van de Kidsclub bestuurslid wil worden (kort geleden is ook aan de Kidsclub gevraagd of 
een van hen bestuurslid wil worden). 

6. Activiteiten 2011 
In ieder geval: lustrum en de door Kidsclub (5 leden) georganiseerde activiteiten (St. 
Nicolaas, St. Maarten, poppenkast enz.). De aanwezige leden zouden stadswandeling 
en/of wijnproeverij ook op prijs stellen. René onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. 

7. Lustrum 
Voorstel: na een speurtocht in de wijk, Chinees eten op de parkeerplaats met tent. Datum 
wordt 20 augustus. Er wordt informatie verzameld over de oudste wijkbewoners, en over 
de wijk uit het gemeentearchief. 

8. Belangenbehartiging 
Mogelijke onderwerpen zijn: energiebesparing, inbraakpreventie, nieuwsbrief per mail, Old 
Pals die de wijk bijhouden (openbaar groen, straatvuil; René onderneemt actie), goten 
schoonmaken, bladroosters tegen vogels/bladeren, nokkenlekkage/nokslabben. 

9. Buurtpanel 
Er is goed contact met de gemeente/wijkmanager. Regelmatig is er overleg, bijvoorbeeld 
over herplaatsen bomen, en ook over nieuwe bestrating. 

10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting  
Ria stelt de hoge planten bij het verkeerslicht aan de orde. Voorgesteld wordt hierover 
contact op te nemen met wijkpost. Ria is bereid lid te worden van de lustrumcommissie. 

 

Wim Tijbosch 
28 februari 2011 


