Nieuwsbrief Wijkvereniging Vlietpoort maart 2017
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-

Algemene Ledenvergadering 28 maart
Verlaging contributie
Nieuw bestuursleden gezocht!
Gezamenlijke inkoop brandmelders
Inspiratiesessie Gemeente Leiden 7 maart
Voortgang Combibad De Vliet en Schaatshal
Geen betaald parkeren in onze wijk
Burgernet en Calamiteiten App
Teruglezen nieuwsbrieven

ALV 28 maart
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering staat gepland op 28 maart. Noteer die datum alvast in je
agenda. We zijn dit jaar te gast bij Prodeba op het Delftse Jaagpad 1. Het bestuur zal verslag doen
van de activiteiten van het jaar 2016, de financiële situatie en de begroting voor 2017. De stukken
daarvoor zijn (binnenkort) te vinden op de site. Als je ze digitaal toegestuurd wilt krijgen, stuur dan
even een mailbericht.

Verlaging contributie
Omdat steeds meer bewoners en bedrijven in onze wijk lid worden en de kosten dalen, ziet het
bestuur kans om de contributie verder te verlagen tot € 15. Tenzij er natuurlijk goede ideeën uit de
ALV komen die meer geld kosten. We zijn benieuwd….

Nieuwe Bestuursleden gezocht!
Marcella Bonestroo heeft te kennen gegeven dat ze vanwege diverse andere verantwoordelijkheden
zich helaas genoodzaakt ziet om het bestuur te verlaten. Wel zal ze nog lid blijven van de
klankbordgroep parkeerbeleid van de gemeente. We zijn Marcella natuurlijk zeer dankbaar voor haar
waardevolle bijdrage aan het werk in het bestuur en zullen tijdens de ALV stilstaan bij haar afscheid.
Omdat Liesbeth en Ineke ook te kennen hebben gegeven het bestuur te willen verlaten zijn we
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als je dat wilt overwegen, neem dan even contact met
ons op via de mail.

Gezamenlijke inkoop brandmelders
De overgrote meerderheid van de huizen in onze wijk is inmiddels voorzien van nieuwe
brandmelders, waarmee deze actie een groot succes genoemd kan worden. We zijn benieuwd of er
bij jullie nog meer kansen gezien worden om samen in te kopen.

Inspiratiesessie Gemeente Leiden 7 maart
Op dinsdag 7 maart a.s. bent u van harte uitgenodigd voor een tweede inspiratiesessie met
netwerkborrel in navolging op de bijeenkomst van 21 september jl.. De bijeenkomst heeft als doel
het uitwisselen van kennis en ervaring op verschillende thema’s. De Wethouder wijken Marleen
Damen zal ook aanwezig zijn. Voor meer informatie: zie bijgaande uitnodiging.

Voortgang Combibad De Vliet en Schaatshal
Liesbeth en Hein volgen als leden van de klankbordgroep de plannen van de gemeente voor
nieuwbouw van het combibad De Vliet. Inmiddels zijn er ook vergevorderde plannen voor de bouw
van een nieuwe schaatshal. Tijdens de ALV zullen we jullie bijpraten en wat plaatjes laten zien hoe
het eruit zou kunnen komen te zien.

Geen betaald parkeren in onze wijk
Tot nog toe valt de toename van vreemdparkeerders in onze wijk mee. Wij zien dan ook vooralsnog
geen reden om uitbreiding van betaald parkeren te bepleiten in onze wijk. Mocht je daar anders over
denken, kom dan langs op de ALV!

Burgernet en Calamiteiten App
Inmiddels hebben 31 bewoners zich aangemeld bij de WhatsApp-groep “Vlietpoort Calamiteiten”. Als
je dat nog niet gedaan heb, stuur een appje naar 06 41105638. Liesbeth of Trudy zal je dan
toevoegen. Het bestuur is op zoek naar bordjes die het bestaan van deze App-groep kenbaar maken
aan bezoekers van onze wijk.
Een ander noemenswaardig initiatief is Burgernet. Dat is een landelijk initiatief van de Politie. Zij
schrijven daarover: “Steeds meer inwoners worden lid van Burgernet en zetten zich zo in voor een
veilige gemeente. Hoe meer inwoners lid zijn van Burgernet, des te beter het werkt attendeer daarom
uw familie en vrienden op het gebruik van Burgernet want: Een veilige gemeente maken we samen.”
Je kunt je aanmelden voor mails of een App downloaden via de site www.burgernet.nl.

Teruglezen nieuwsbrieven
Op de website van de Wijkvereniging kun je steeds de eerdere nieuwsbrieven terugvinden. Als je
aandachtspunten voor het bestuur hebt, kun je ons bereiken via een antwoord op deze nieuwsbrief
of via vlietpoortleiden@gmail.com.

