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

Verslag ALV
Zomerfeest
Parkeren: enquêtes
Veegactie 7 april
Verslag van de 2e bijeenkomst buurt- en wijkverenigingen
Contributie
Teruglezen nieuwsbrieven

Verslag ALV
Het conceptverslag van de ALV op 28 maart staat op de site van de vereniging. Als je dat verslag nog
eens terugleest, dan valt op dat weer heel wat zaken goed lopen:
-

Het biebkastje heeft een beheerder: Joke Korevaar van DJP 5.
Er is een functionerende VVE van de Haven
De calamiteiten App doet het goed, meld je aan bij Liesbeth: + 31641105638
De gezamenlijke aanschaf van rookmelders heeft er voor gezorgd dat er 109 rookmelders zijn
vervangen tegen een schappelijke prijs
De lichtjes in de kerstboom worden dit jaar op 10 december ontstoken

Er zijn ook nog wel een paar wensen en aandachtspunten:
-

De Provincie wordt weer gevraagd om een kruis aan te brengen op de kruising met de
Voorschoterweg. Binnen nu en twee maanden wordt dat verzoek ingewilligd
De gemeente krijgt nogmaals het verzoek een vuilnisbak te plaatsen bij de bushalte
Als de langere openstelling van de McDonalds tot overlast leidt, dan hoort het bestuur dat graag
Je kunt je melden voor een commissie die een sociaal plan uitwerkt voor het nieuwe wijkje naast
de rioolwaterzuivering
Maar ook meedenken als je geïnteresseerd bent in Zonne-energie
We hebben de Provincie gevraagd om een ontheffing voor bestemmingsverkeer om de busbaan
te mogen gebruikten, maar die is wederom afgewezen
Er kan in overleg met de Leidse Dartshop een dartgroepje gestart worden
Je kunt je uitgebloeide bloembollen poten langs het water van het DJP, of afgeven bij Annelies
(DJP2)
Er is dringend!!! behoefte aan nieuwe bestuursleden

Mocht je zelf nog verbeteringen weten: geef ze door via 14071, info@servicepunt71.nl of stuur een
tweet met foto aan @gemeenteleiden. Dat werkt gegarandeerd!

Zomerfeest
Op zaterdag 26 augustus is het weer zo ver: het jaarlijkse zomerfeest. Wij hopen natuurlijk dat alle
bewoners het nut van de vereniging inzien en lid willen zijn, maar dit feest is nadrukkelijk voor alle

bewoners. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom! Vanaf 17.00 uur, aan de haven, neem allemaal
genoeg eten mee voor jezelf, dan zorgen wij voor drank en ijs!
Chris Verplancke heeft een aantal vaartuigen (waterfiets, kano, surfplanken), die hij graag
beschikbaar stelt voor alle bewoners van Vlietpoort. Dus bij mooi weer: vergeet geen badkleding aan
te trekken!

Parkeren: enquêtes
In 2016 is betaald parkeren ingevoerd in een groot aantal wijken rondom het centrum. Dit voorjaar
worden de eerste resultaten onderzocht, onder meer met de halfjaarlijkse parkeerdruktellingen en
een digitale enquête onder bewoners en bedrijven. Die zijn vooral bedoeld voor wijken waar het
betaald parkeren is ingevoerd, maar toch ook voor onze wijk wel relevant. Je vindt ze hier op de site.
Als je die invult kun je hem toesturen aan onze vertegenwoordiger in de klankbordgroep van de
gemeente, Marcella Bonestroo.
Je kunt als bewoner tot en met 7 april a.s. ook individueel deelnemen aan de evaluatie door het
invullen van de digitale enquête. Via een e-mail naar info@leidenincijfers.nl met vermelding van je
postcode kun je een toegangscode aanvragen.
In een latere bijeenkomst van de klankbordgroep Parkeren zullen de resultaten van
parkeerdruktellingen en enquête gepresenteerd worden, en een conceptversie van het
evaluatierapport. Wordt vervolgd!

Veegactie 7 april
Op vrijdag 7 april tussen 17.00 – 18.30 uur wordt in opdracht van de ondernemingsvereniging
geveegd in onze wijk. Er zullen ook bladblazers, harken, bezems e.d. worden meegenomen om ook
goed bij nog geparkeerde auto’s te kunnen ruimen, maar het helpt natuurlijk om zomin mogelijk
auto’s op de parkeerplaatsen te plaatsen.

Verslag van de 2e bijeenkomst buurt- en wijkverenigingen
In de bijlage vind je het verslag van de 2e bijeenkomst buurt- en wijkverenigingen op 7 maart. We
konden zelf niet aanwezig zijn, maar je ziet thema’s terugkomen die bij ons ook spelen.

Contributie
Een eerste verzoek van de aftredend penningmeester om de contributie voor het lidmaatschap (€ 20)
te voldaan. Dat kan op de rekening van de vereniging: NL 16 INGB 0005 9836 62 t.n.v. Wijkvereniging
Vlietpoort.

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.

