Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens
donderdag 6 februari 2014 bij Wim Tijbosch (van Schendelhove 9)
Aanwezig: 5 bestuursleden en 6 leden

1.

Opening
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en verwelkomt iedereen.

2.

Verslag ledenvergadering 14 februari 2013
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Benoeming Ton van der Lee als bestuurslid
Ton wordt benoemd als bestuurslid. Afgesproken wordt om op korte termijn de
gegevens bij de Kamer van Koophandel aan te passen en een nieuwe foto van het
bestuur op de site te plaatsen.

4.

Terugblik 2013
De voorzitter geeft een terugblik op 2013 en constateert dat er weer veel gebeurd is: de
vervanging van de bomen na 35 jaar (de meeste bewoners zijn blij met de frisse, open
wijk), de social bollen (met veel bewoners is eraan gewerkt, het project werd afgesloten
met een gezellige openingsborrel), de druk bezochte K(r)oningsborrel, de activiteiten
van de Pensionado’s (die de wijk groen en schoon houden), de website, de activiteiten
voor kinderen: Pasen, Sint Maarten en Sinterklaas (dank aan de activiteitencommissie)
en de Nieuwsbrief met onder meer informatie over de inbraken en de mogelijkheden wat
daartegen te doen is, en de inloopavond voor het verkeersplan bij de brede school.

5.

Financieel verslag 2013
De kascommissie heeft de boeken en bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden.
De penningmeester geeft een toelichting. Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

6.

Begroting 2014
De penningmeester geeft een toelichting. De post € 300 bij “Kerstmis” is ook bestemd
voor lichtsnoer voor reparatie van kerstverlichting. De begroting wordt goedgekeurd.

7.

Wijk-WhatsApp-groep
Gesproken is over het idee van een van de leden om een Wijk-WhatsApp-groep te
starten om gemakkelijk met elkaar contact op te nemen. Het is niet de bedoeling om
persoonlijke berichten te delen maar voor bijvoorbeeld vragen als: wie heeft een bepaald
gereedschap, wie weet een betrouwbare kinderoppas, wie kan er boodschappen doen,
wie kan medicijnen halen, wie heeft ervaring met een bepaalde verbouwing, wie kent
een goede klusjesman, wie wil er carpoolen, wie heeft startkabels etc. etc. Ook kan de
groep worden gebruikt om bijzondere foto’s van de wijk te delen (vgl. de bomenkap) of
voor mededelingen van het bestuur (bijv. er is een inbraak gepleegd, wees alert). Het is
niet de bedoeling om de nadruk primair te leggen op wijkveiligheid want een buurtwacht
e.d. vergt strenge spelregels. Wel kunnen de deelnemers elkaar natuurlijk wel
waarschuwen bij calamiteiten. Afgesproken is om het idee uit te werken en er erop terug
te komen in de Nieuwsbrief en via een mail aan de leden waarvan wij de mailadressen
hebben.

8.

Activiteiten in 2014
Geplande activiteiten voor zijn: workshop bloemschikken (paasstukjes maken) in april,
bezoek aan de Westlandmuseum in april of mei, zomerborrel/WK-borrel (op zaterdag 14
juni) met door bewoners gemaakte hapjes, drakenbootvaren op de Noord-Aa op een
zaterdag in september (bij voldoende belangstelling). Het bestuur werkt e.e.a. verder uit.
De Kidsclub organiseert activiteiten rond Pasen, Sint Maarten en Sinterklaas.

9.

Belangenbehartiging
- De gemeente heeft n.a.v. de informatieavond in mei 2013 over de verkeerssituatie
i.v.m. het Integraal Kindcentrum een nieuw plan gemaakt. Dat wordt in maart
voorgelegd aan de bewoners. Daarna wordt het nogmaals voorgelegd met een
concrete planning.
- Er zijn geen concrete ideeën m.b.t. onderwerpen voor belangbehartiging.

10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting
- In de Staringhove blijkt een verwaarloosd huis te zijn dat kennelijk is onderverhuurd.
Eerder was daarin een wietplantage. Het enige wat wij kunnen doen is alert blijven en
zo nodig de gemeente/politie waarschuwen.
- Een bewoner aan de Hildebrandhove heeft zijn boom omgezaagd. Die ligt al enige
weken in het talud. Afgesproken wordt om dit bij de wijkpost te melden.
- Veel bewoners zullen zich niet realiseren dat wij in een heel bijzondere wijk wonen.
Architect Alberts (die ook het gebouw van de Gasunie in Groningen heeft ontworpen)
is een beroemd architect. Ook de kleuren groen en bruin zijn een bewuste keuze
geweest. Afgesproken wordt om hierop een keer in te gaan in een nieuwsbrief en ook
in de welkomstbrief hier aan aandacht aan te schenken.
- Volgens een van de leden wordt de Marsmanhove steeds drukker en onveilig voor
fietsers. Het is belangrijk om de bosschages laag te houden.
- Een van de leden vindt de naam Pensionado’s wat ongelukkig en geeft aan dat de
werkzaamheden van de Pensionado’s er niet toe mogen leiden dat jongeren niets
meer doen.
- Gesproken wordt over het idee van een open boekenkast in de wijk. Hierover worden
geen afspraken gemaakt.
- De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur.
Wim Tijbosch
7 februari 2014

