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In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-

ALV op 1 april
Komst McDonalds
Uitbreiding betaald parkeren
Fietspaaltjes
Speeltuin
Veiligheid: Interview door Marcella Bonestroo met wijkagent Sam van Geest
Teruglezen nieuwsbrieven

ALV op 1 april
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering staat gepland op 1 april. Noteer die datum alvast in je
agenda. We zijn dit jaar te gast bij Ruud de Romijn en Trudy Kwik op het Delftse Jaagpad 7. Het
bestuur zal verslag doen van de activiteiten van het jaar 2014, de financiële situatie en de begroting
voor 2015. De stukken daarvoor zullen bij een volgende nieuwsbrief meegestuurd worden. We willen
graag ook met elkaar van gedachten wisselen hoe we de verenigingsactiviteiten nog beter kunnen
laten aansluiten bij de wensen van de leden. Om voor die tijd daar al een beeld van de krijgen,
vragen wij jullie deze enquête in te vullen. Dat kost niet meer dan 5 minuten.

Komst McDonalds
Van de gemeente hebben we begrepen dat er geen bezwaar is aangetekend bij de rechtbank tegen
de komst van de McDonalds. Dat betekent dat die er in de loop van dit jaar zal komen. Zodra wij
meer weten over de planning van de (met de komst van de McDonalds samenhangende)
werkzaamheden aan het kruispunt laten we dat uiteraard weten.

Uitbreiding betaald parkeren
Zoals bekend start de gemeente Leiden met het invoeren van betaald parkeren in de wijken rond de
binnenstad. Om die reden heeft de gemeente een klankbordgroep ingesteld waarin bewoners en
ondernemers mee kunnen denken over parkeren in Leiden. Dit gaat dan over zowel het uitbreiden
van betaald parkeren als de digitalisering van de parkeerketen.
De klankbordgroep heeft tot doel de invoering van betaald parkeren zo soepel mogelijk te realiseren,
oplossingen te zoeken voor knelpunten en gedurende het proces te monitoren wat de effecten zijn
en waar verbeterpunten liggen. In de klankbordgroep komen de uitbreiding betaald parkeren en
digitalisering parkeren aan bod, evenals de evaluatie van deze projecten. De adviezen van de
klankbordgroep worden waar mogelijk meegenomen in de verdere uitvoering van de plannen. En
worden de adviezen niet overgenomen, dan wordt gemotiveerd aangegeven wat daarvan de reden
is. Gedurende de inspraakperiode (de periode voorafgaand aan het formele besluit) zal er nog een
klankbordgroepvergadering plaatsvinden.
Medio februari verwachten we de besluitvorming door B&W. Daarna start de inspraakprocedure. Via
de mailing en de stadskrant worden we hierover door de gemeente op de hoogte gehouden. Vanuit
Vlietpoort wordt u uiteraard geïnformeerd via de Vlietpoortnieuwsbrief. Marcella is lid van deze

klankbordgroep. Signaleert en/of voorziet u specifieke knelpunten? Meldt ze dan op
vlietpoortleiden@gmail.com, dan neemt zij deze mee naar de klankbordgroep.

Fietspaaltjes
De gemeente heeft inmiddels besloten dat alle fietspaaltjes in de gemeente zullen worden
heroverwogen. Het nieuwe beleid is dat er zo weinig mogelijk paaltjes staan op fietspaden, vanwege
de verkeersveiligheid. Ook onze paaltjes zullen in de ronde worden meegenomen. Wordt vervolgd.

Speeltuin
Inmiddels is achterstallig onderhoud gepleegd aan de speeltuin aan het einde van de
Herman Kleibrinkstraat. Het is nog niet helemaal af, maar beloofd veel goed in het nieuwe
speeltuinseizoen!

Veiligheid: Interview door Marcella Bonestroo met wijkagent Sam van Geest
Of hij bereid was tot een interview voor de nieuwsbrief van onze wijkvereniging... "Maar natuurlijk!"
was het antwoord van onze wijkagent. Daarop volgde een prettig gesprek met een allerhartelijkste
man die, zoals uit alles blijkt, enorm van zijn werk houdt. Lees verder

Teruglezen nieuwsbrieven
Op de website van de Wijkvereniging kun je steeds de eerdere nieuwsbrieven terugvinden. Er is nu
geen nieuwe informatie over de voortgang rond het combibad.

