Conceptnotulen ALV Wijkvereniging Vlietpoort dd 28-03-2017 ten kantore van Prodeba
1) Opening
Hein opent de vergadering en bedankt Prodeba voor hun gastvrijheid.
Hein meldt dat Marcella het bestuur heeft verlaten door veel nevenactiviteiten elders. Helaas
kan Marcella vanavond niet aanwezig zijn, maar Hein bedankt haar voor haar waardevolle
bijdragen aan het bestuur de afgelopen jaren. Liesbeth heeft inmiddels zitting genomen in het
bestuur van de Haven-vereniging en wil het bestuur verlaten. Ook Ineke heeft te kennen gegeven
het bestuur te willen verlaten. Blijft Hein alleen over. Er moeten dus nieuwe bestuursleden
komen, anders is er dadelijk een Vereniging zonder bestuur als het voor Hein te veel wordt en hij
ook opstapt. DUS NIEUWE BESTUURSLEDEN AANMELDEN SVP!!!
2) Kennismaking met Prodeba
Judith Wupkes, een van de twee directeuren vertelt iets over Prodeba. De andere directeur is
een zus van Judith. Twee andere zussen en haar ouders werken ook bij Prodeba.
Prodeba (probleem de baas) is een zorginstelling die zich richt op het begeleiden van kinderen en
jongvolwassenen (4 t/m 30/35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis. De problematiek van de
doelgroep is uiteenlopend: ADHD, autisme, angst-en gedragsstoornissen enz. Er wordt 1op1 zorg
verleend, op school of thuis, maar er wordt ook in groepen gewerkt. Doel is dat de cliënt zich zo
optimaal mogelijk ontwikkelt en integreert in de samenleving. Momenteel hebben zij
600 cliënten.
Het werkgebied van Prodeba omvat Zuid-Holland Noord, Noord-Holland Zuid, Midden-Holland,
de Haaglanden en enkele aangrenzende gemeente.
Annette Jansen merkt op dat er vaak auto’s van Prodeba geparkeerd staan op het
Delftse Jaagpad, waardoor Torenbewoners uit moeten wijken naar verder weg gelegen plaatsen.
Judith antwoordt dat het streven van Prodeba is om te parkeren op de dijk. Zij zal dit nogmaals
onder de aandacht brengen van haar werknemers.
3) Agenda
Joop Schrok wil graag het onderwerp “brug” toevoegen aan de agenda. Hein geeft aan dat dit ter
sprake zal komen bij punt 9.
4) Verslag ALV 23-03-2016
Onder dankzegging aan Marcella wordt het verslag goedgekeurd.
5) Jaarverslag
Hein neemt puntsgewijs het jaarverslag door. N.a.v.:
· Joop Schrok: Heeft het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering?
Hein zal dit uitzoeken.
· Meerdere aanwezigen: Komt het kruis terug op de kruising Voorschoterweg/
Rooseveltstraat?
Hein heeft dit vorig jaar aan de Provincie gevraagd en daar is toen positief op geantwoord.
Daarna is er niets meer vernomen. Toevallig heeft Ineke, op verzoek van een van de
bewoners, recent een brief gestuurd naar de provincie met opnieuw dit verzoek. Het
antwoord laat nog op zich wachten.
· Hein vraagt iedereen die zich nog niet aangemeld heeft voor de Vlietpoort Calamiteiten App
dit te doen. Het werkt goed. Ineke heeft bij de Gemeente gevraagd om preventieborden die
aangeven dat er in de wijk controle is d.m.v. een groeps-App
Opgeven voor Calamiteiten App kan bij Liesbeth Cramer: + 31641105638.
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Noot: Inmiddels bericht van de Gemeente: Er zijn in de wijk geen incidenten van overlast of
criminaliteit geweest die aanleiding geven tot het plaatsen van de borden. Er zijn stickers
beschikbaar om op uw deur te plakken.
Laat aan Ineke (ineketunderman@hotmail.com) weten of je zo’n sticker wilt. Ik bestel ze dan
gezamenlijk bij de Gemeente.
· De gezamenlijke inkoop van de rookmelders is een goed initiatief gebleken. Annette Jansen
vraagt waar de rookmelders van de Toren zijn. Jan Belt meldt dat hij binnenkort met een
elektricien de rookmelders in de Toren komt installeren.
Activiteiten 2017
Noteren: zaterdag 26 augustus zomerborrel.
Zondag 10 december ontsteken kerstlichtjes.
Er wordt nog even gepeild welke dag de voorkeur heeft voor de zomerborrel; de zaterdag of de
zondag. Het merendeel stemt voor de zaterdag.
Remon Ramak vraagt of hij weer een kerstboom moet bestellen. Er worden alternatieve
genoemd: *Een kunstkerstboom bestaande uit bijv. 3 delen, die opgeborgen wordt met lichtjes
en al. Jan Cannoo heeft hier ervaring mee. * Een lichtboom zoals bij HK-straat 20 in de tuin staat.
* Of nog iets heel anders? Iedereen die een idee heeft kan contact op nemen met
Cees de Zeeuw (kerstboomcommissie) HK-Straat 24/26. Hein zal dit verzoek ook nog een keer in
de nieuwsbrief melden. Mocht er besloten worden tot een traditionele kerstboom dan zou dat
prettig zijn als Remon die bestelt. Er moeten dan wel (veel) nieuwe lichtjes besteld worden. In de
begroting 2017 is hier rekening mee gehouden.
Prodeba belooft in de kersttijd verlichting aan te brengen op hun dakterras. Dit voorstel wordt
met enthousiasme ontvangen.
Financiën: de cijfers worden toegelicht en onder dankzegging aanvaard en vastgesteld.
Verslag kascommissie en decharge bestuur
Het bestuur heeft nog even overwogen om de contributie te verlagen naar € 15, omdat we een
vermogen hebben van € 1483,96. Maar de kascommissie raadt dit niet aan want misschien
kunnen we het geld nog wel eens goed gebruiken. Wie heeft een leuk idee?
De kascommissie wordt bedankt. Het bestuur wordt decharge verleend.
We zijn vergeten om een nieuwe kascommissie in te stellen; Meld je aan bij een van de
bestuursleden.
Ineke verstuurt binnenkort een mail om de contributie over 2017 te betalen.
Cees de Zeeuw komt met het idee om iets te doen met de naam Mary Bey (= Zangeres Zonder
Naam). Er wordt spontaan een commissie “Het levenslied” opgericht door Cees de Zeeuw en
Marijke Verplancke. Hein zegt toe dat zij de € 177 onvoorzien uit de begroting 2017 sowieso
mogen gebruiken en ook iets van ons vermogen. Uiteraard in overleg met het bestuur.
Actualiteiten in en rond de wijk
· De brug: Remon heeft als bestuurslid van de VVE Haven contact met de Gemeente gehad. In
het tweede kwartaal van dit jaar wordt de brug opgeknapt.
· Parkeren: Vanuit de klankbordgroep parkeren, waar Marcella in zit, is niets te melden. De
resultaten van de telling in maart zijn nog niet bekend. Bij navraag onder de bedrijven in de
MB-straat en het DJ-pad worden geen problemen met het parkeren voor hun
cliënten/klanten genoemd. De winkeliers zijn tot nu toe tevreden. (Noot: inmiddels is een
enquête binnengekomen van de gemeente, die met de nieuwsbrief wordt verspreid)
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De vrachtwagen van de visman is voor sommigen een doorn in het oog, anderen gedogen
het. Het kleine aanhangwagentje dat al maanden bijna 2 parkeerplekken in beslag neemt is
ook iets dat door velen als storend wordt ervaring. Annette Jansen wordt gevraagd of zij
handhaving hierover wil bellen/inlichten. Melden van parkeeroverlast: Tel. 14071 of e-mail
naar de Gemeente Leiden/contact/melding.
Biebkastje: Gert Jan Cramer wordt bedankt voor het repareren van het deurtje van het
biebkastje en krijgt een flesje wijn overhandigd. Joke Korevaar (DJ5) neemt het beheer van
het kastje op zich.
McDonalds: Onlangs heeft de Gemeente besloten om de openingstijden van onze
McDonalds te verruimen. Hein vraagt eenieder die hier overlast van ervaart, dit te melden bij
het bestuur.
Hierop aansluitend wordt er door diverse aanwezigen gevraagd om een prullenmand bij de
bushalte aan onze kant van de Voorschoterweg. Ineke heeft een brief naar de Provincie
gestuurd met dit verzoek, maar de provincie ketste het terug naar de Gemeente Leiden.
Ineke zal een brief naar de Gemeente sturen.
De Gemeente heeft een potje met geld voor de wijken om leuke dingen mee te doen.
Arien vraagt of de groenstrook rondom de hondenschool te gebruiken is als voetbalveldje
voor de wat grotere jongens. Er moet dan wel een kleine verbinding komen over het water.
Dat is sowieso het voornemen van de Gemeente als het nieuwe binnenbad er komt, een
zogenaamde calamiteitenuitgang. Uiteraard alleen voor voetgangers, fietsers en
calamiteitenverkeer. Onvermijdelijk gaat dat tot extra parkeerders leiden op de topdagen
van het zwembad
Hierop aansluitend: Liesbeth en Hein zitten in de klankbordgroep voor het zwembad. De
plannen hieromtrent veranderen telkens en daarmee samenhangend ook de indeling van de
parkeerplekken.
Zoals bekend is het terrein achter de waterzuivering, omsloten door de Vliet en de Korte
Vliet aangewezen als woningplek voor statushouders en woningzoekenden. Vanwege het
overschrijden van de kosten liggen de plannen nu weer even stil, maar er staan 75 units
gereserveerd voor alleenstaande en 25 dubbele units voor gezinnen. Ineke zit in de
klankbordgroep Voorschoterweg en liet enkele ontwerptekeningen van het wijkje zien.
Vanuit de klankbordgroep komt het verzoek of er bewoners éénmalig willen meedenken
over het sociale plan voor dit wijkje. Ben je geïnteresseerd om hier over mee te denken
meld je dan aan bij: I.Mazurel@leiden.nl
Zon-op-Leiden is een coöperatie die zich oa bezig houdt met het plaatsen van zonnepanelen
op daken van gebouwen in Leiden. Ze huren/kopen dan het dak, leggen daar zonnepanelen
op en bewoners kunnen dan zonnepanelen kopen/huren. Dus is jouw huis niet geschikt voor
panelen dan kun je dmv deze oplossing toch gebruik maken van zonne-energie.
Een van onze (toekomstige) bewoners, Jan Cannoo (LP1), is hier zeer in geïnteresseerd. Op
20 april is er van 19.30-22.00 in de Old School, Pieterskerkhof4-A, 2311 SR Leiden een
huiskamersessie. Wil je hier meer over weten, of wil je naar de huiskamersessie neem dan
contact op met Jan Cannoo (J.J.Cannoo@gmail.com). Of misschien wil je wel in de nieuwe
commissie Jan-Zon-op-Vlietpoort?
Zijn er veel geïnteresseerden dan kunnen wij ook een bijeenkomst in de wijk laten
organiseren.
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Er is een hernieuwd verzoek uit naar de Provincie voor ontheffing (om rechtsaf te slaan,
komende met de auto uit Voorschoten) door middel van een bord: Bestemmingsverkeer
rechtsaf toegestaan op de busbaan. Iedereen kan een verzoek aan de Provincie doen:
zuidholland@pzh.nl
· Verdere verzoeken bij de gemeente: * terugplaatsen van het naambord Delftse Jaagpad aan
het begin van de wijk * Nieuwe bankjes mét een leuning bij de Haven * Dambord plaatsen op
het bankje bij het biebkastje * Legen prullenbakken bij de Haven * Verzoek om plastic
afvalbak bij de glas/kranten containers.
Overigens kan iedereen deze verzoeken ook zelf melden: Gemeente Leiden/contact/
melding.
10) Rondvraag
· Annelies vraagt iedereen zijn uitgebloeide bloembollen met het groen er nog aan, te planten
aan de waterkant. Het is ook goed als je je bloembollen bij haar op de stoep legt (DJ2), dan
zet Annelies de bollen in de grond.
· Vanuit de aanwezigen komt de vraag hoe het verder gaat met de Europaweg? Hein heeft
gehoord dat de Gemeente wil dat deze weg van de Provincie overgaat naar de Gemeente.
Het doel hiervan is dat er dan eerder met de verbreding (en verhoging van de Lammebrug)
kan worden begonnen. Uit prognoses blijkt dat de Europaweg alsmaar drukker wordt: ook als
de Rijnlandroute klaar is. Velen vinden dit onbegrijpelijk.
· Anneke en Kees Grin, die zich hebben afgemeld, vragen zich af of er in de wijk behoefte is
aan een dartgroep. Hein is bij Remon de Groot geweest, de eigenaar van de Leidse
DartWinkel en die was zeer enthousiast. Laat Remon weten als je geïnteresseerd bent.
· Is er iemand geïnteresseerd in een Jeu de Boules baan? Die zou kunnen komen onder de
bomen aan het DJP, nabij de Voorschoterweg.
Hein bedankt Prodeba nogmaals voor hun gastvrijheid. Als dank ontvangen zij een bos bloemen. Er
wordt, onder het genot van een wijntje, biertje en borrelnootje nog gezellig nagepraat.
Notuliste: Ineke Tunderman
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