Verslag van de ALV Vlietpoort 2016
Afwezig met
kennisgeving:

Marianne Sinnige
Marijke Verplancke

Opening:
- Welkom
- Mededelingen

Hein opent de vergadering, heet de 28 aanwezigen welkom in het bijzonder degenen
die vandaag voor het eerst aanwezig waren.

- Aftreden bestuurslid
& onthulling
Biebkastje
- Contributie
Verslag vorige ALV

Er zijn drie nieuwe leden aanwezig. Twee van de woning naast het koffiehuisje op het
Lammenschansplein Jenny, Fanny en André. Welkom!
Omdat Theolieke onlangs volledig afgetreden is als bestuurslid wordt zij bij deze in
het zonnetje gezet en bedankt voor haar jarenlange inzet; eerst als voorzitter en het
afgelopen jaar als "gewoon" bestuurslid. Theolieke onthult bij de gelegenheid het
door haar ontworpen Biebkastje. Dit zal aan de achtergevel van Hans & Theolieke
worden bevestigd.
We sluiten het boekjaar met een positief resultaat af. Besloten is de contributie niet
aan te passen, maar het surplus te sparen voor een grotere wijkactiviteit.
Verslag van de vorige keer: geen opmerkingen over de tekst van het verslag. Bij deze
vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag komen de volgende zaken aan de orde:
- Overlast: geconstateerd wordt dat overlast die bij de wijkagent gemeld wordt,
daadwerkelijk afneemt. Dat i.v.m. het feit dat de verlichting in de wijk is verbeterd en
ook het zelf aanspreken van personen op overlastgevend gedrag is bij tijd en wijle
succesvol, maakt dat de leefbaarheid in de wijk aanzienlijk is toegenomen.
- Vangrail: Dankzij het actieve optreden van Els Crijnen, is de vangrail naast de
Trekvlietbrug hersteld. Els, bedankt!
- Zwerfafval: Naast het feit dat de gemeente op basis van meldingen het afgelopen
jaar, zwerfafval verwijderd heeft. blijkt ook Annelies Griffioen periodiek een rondje
door de wijk te maken om zwerfafval op te ruimen. Annelies, bedankt! Iedereen
wordt uitgenodigd zich aan te sluiten bij het Genootschap van onbezoldigde

ampikkelateurs.
- Betonnen blokken op het Delftse jaagpad . Hier is contact over opgenomen met de
gemeente. Teruggekoppeld is dat de gemeente hier geen actie op onderneemt. Het
staat ons vrij hier zelf bakken te plaatsen, dit wordt echter afgeraden vanwege het feit
dat het plaatsen van dergelijke obstakels op de aanrijdroute van hulpdiensten, zoals
bijvoorbeeld de brandweer, de bereikbaarheid belemmert. Om diezelfde reden wordt
ook het parkeren van auto's op de betreffende plek, afgeraden.
Advies: Overlast melden bij het servicepunt. Dit is te bereiken op
E-mail: info@servicepunt71.nl
Telefoon: 14071

Activiteiten 2016

De zomerborrel vindt dit jaar plaats op zaterdag op 27 augustus.
Partytent: Naar aanleiding van het idee om bij minder goed weer een partytent te
huren, gaf Remon Ramak aan, in dat geval graag zijn partytenten kosteloos ter
beschikking te stellen. Top, Remon!
En het traditionele ontsteken van de kerstboomlichtjes op gebeurt dit jaar op
zondag 11 december. Let op: Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kelder van de
toren.
Naar aanleiding van die laatste activiteit wordt gemeld dat er behoefte is aan een
nieuwe "commissie kerstboom" en wordt er, onder dankzegging voor de bewezen
diensten afscheid genomen van de huidige commissie.
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Vacatures commissie
kerstboom/Brug

Gevraagd: stevige jonge mannen die de kerstboom jaarlijks willen opzetten.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Kees Zaalberg. Kees Zaalberg bood
spontaan aan zitting te nemen in de nieuw op te richten commissie Kerstboom/Brug.

Financiën: exploitatie
en balans

Geconstateerd wordt dat we een bloeiende vereniging zijn. 75% van de bewoners is
lid, aangevuld met een aantal "buitenleden".
Het ledenaantal is het afgelopen jaar gegroeid en de afschrijvingen tbv de
kerstboomstandaard zijn afgerond, vandaar dat we een beperkt overschot hebben.
Besloten wordt het contributiebedrag op het huidige niveau te handhaven.
Kascommissie Hans en Arien. Ziet er goed uit, complimenten. Hans en Arien worden
opnieuw geïnstalleerd als kascommissie.

Actualiteiten in en
rond de wijk

Combibad: terugkoppeling uit klankbordgroep. Besluitvorming is nog niet rond.
Duidelijk is dat het combibad er komt, de exacte locatie op het terrein grenzend aan
onze wijk is echter nog punt van besluitvorming van het College en Gemeenteraad.
Hein en Liesbeth zijn zeer actief in het behartigen van onze belangen, voor wat betreft
de besluitvorming over de uiteindelijke locatie van het combibad.
Parkeren: Per 1 januari is Leiden overgegaan tot gefaseerde uitbreiding van het
betaald parkeren. Vanwege het effect dat het uiteindelijk op de parkeerdruk bij ons
kan hebben, houden we vanuit de wijkvereniging een vinger aan de pols. De komende
periode gaat de aandacht vooral uit naar de evaluatie van de aangepaste
werknemersvergunning, het afsluiten van privéterreinen en de resultaten van de
tellingen in de fase I wijken (de tellingen worden gehouden in april).
Vanuit de wijk wordt aangegeven dat de eerste effecten al merkbaar zijn. Zo worden
er fietsen gestald bij het koffiehuis aan het Lammenschansplein nr 3, alwaar men 's
ochtends de auto verruild voor de fiets en 's avonds de fiets daar weer parkeert om
met de auto weer eens op huis aan te gaan. Marcella neemt dit mee terug naar de
klankbordgroep parkeren.
Openbare ruimte: Ineke meldt dat het Leids wijkenbeleid is gewijzigd. Zo hebben
we sinds kort een wijkregisseur en krijgen bewoners meer invloed op de directe
leefomgeving. In dat kader wam de ontwikkeling van de "openbare ruimte", denk
bijvoorbeeld aan de groenstrook voor het speeltuintje, ter sprake. Geopperde
bestemmingen zijn:
- jeu de boule baan
- skatebaan
- picknickplek
- iets anders?
Ideeën vanuit de wijk zijn van harte welkom!

Wvttk en rondvraag

De groencommissie van de toren heeft zich aangemeld om ook de bloembakken
langs de haven vrolijk aan te kleden. Erg fijn!
Begroting: € 30 per jaar t.b.v. plantjes voor de plantenbakken.
Vluchtelingen: Er worden verschillende locaties onderzocht. Locatie de Lepelaar ligt
het meest voor de hand. Er is echter nog geen besluit genomen over de locatie waarop
de huisvesting gaat plaatsvinden. Wanneer er ontwikkelingen zijn die een effect op
onze wijk zouden kunnen hebben, worden wij er allen door de wijkregisseur over
geïnformeerd. De wijkvereniging vertegenwoordigt in deze de wijk niet (dit i.v.m. de
mogelijk sterk uiteenlopende meningen) en heeft ervoor gezorgd dat, door de
voorgestelde wijze van informatievoorziening door de gemeente, een ieder tijdig
geïnformeerd is en gebruik kan maken van zijn spreekrecht.
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De leilindes in de haven: deze worden incidenteel en op afroep door de gemeente
gesnoeid.
Gevraagd wordt of het bord waarop staat dat er nog winkelruimte te huur is,
weggehaald kan worden. Afgesproken wordt dat Ineke dat zal uitzoeken.
Toegankelijkheid van de wijk: De verkeerssituatie laat te wensen over. Ten aanzien
daarvan wordt het volgende gemeld:
1) de draai die gemaakt moet worden bij het in- en uitrijden van de wijk is onhandig;
2) de lantaarnpaal in de bocht is onlogisch en zou verwijderd moeten worden;
3) naast het olifantenpaadje en het schelpenpad is een derde, geasfalteerde variant
aangelegd. Dit is gevaarlijk en het doel onduidelijk. Het pad is bijvoorbeeld breed
genoeg voor auto's.
Tav deze drie punten wordt er een mailtje vanuit het bestuur aan de provincie
gestuurd.
4) er zitten kuilen in het pad langs de parkeerplekken parallel aan Mary Beypad.
In reactie op dit punt geeft het bestuur aan dat er een toezegging van de gemeente ligt
dat het hele Delftse Jaagpad opnieuw geasfalteerd wordt.
5) Vanuit de wijk naar de Rooseveltstraat fietsen, lukt nauwelijks en levert gevaarlijke
situaties op. Ten eerste doordat er geslalomd moet worden tussen twee rijen
voorgesorteerd staande auto's die de wijk willen verlaten en er rekening gehouden
moet worden met verkeer dat de wijk ook in komt rijden voordat het stoplicht kan
worden bereikt. Vervolgens moet de fietser feitelijk tweemaal een stoplicht nemen om
veilig in de Rooseveltstraat aan te komen. De gemiddelde fietser neemt in de praktijk
het stoplicht naar de overkant en fietst vervolgens in de Rooseveltstraat een stukje
tegen het verkeer in om uiteindelijk schuin over te kunnen steken naar de juiste kant
van het pad.
Dit euvel wordt door Hein bij de gemeente gemeld
Brug: De hefbrug in de haven is helemaal groen uitgeslagen en de bovenkant is
verrot. Cees de Zeeuw meldt dit bij 14071.
VVE van de haven io: De toezegging wordt gedaan dat er voor 1 mei 2016 statuten
voor de havenvereniging ligt. Verder wordt aandacht gevraagd voor het gegeven dat
de walkant aan de Herman Kleibrinkstraat verzakt.
Geluidsoverlast brug: Gemeld wordt dat de brug voor nogal wat overlast zorgt. Hij
veroorzaakt een hoop gebonk wanneer er vrachtauto's over rijden vanuit Voorschoten.
Vooral 's avonds laat en 's nachts is dit een probleem doordat het mensen uit hun slaap
houdt. Annelies beschikt over de contactgegevens van de verantwoordelijke bij de
Provincie en geeft aan hier een mailtje aan te zullen wijden.

Sluiting

Lichtoverlast vanuit de toren: De verlichting in het trappenhuis van de toren is
dermate fel dat het voor veel overige bewoners in de wijk zomers moeilijk is een
knusse intieme sfeer te creëren op hun terrassen en in hun tuinen. Gevraagd wordt of
hier iets aan te doen is. Vanuit de toren wordt gemeld dat de verlichting een door de
brandweer opgelegde verplichting betreft. Op basis van eerdere signalen zou men er
al toe zijn overgegaan de verlichting om de andere etage uit te schakelen.
Hein en Annelies worden bedankt voor het ter beschikking stellen van hun woning
voor deze bijeenkomst en voor de gastvrije ontvangst. Om 22.00 uur sluit Hein de
vergadering en start de borrel.
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