Verslag ALV 18 januari 2018
Vereniging Vrienden van de Leidse Hout
Huub Frencken, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout geeft een
inleiding over dit volkspark, bestaande uit drie gemeentelijke monumenten. Het park is in
de jaren ‘30 ingericht als o.m. werkverschaffingsproject i.v.m. de crisis.
Hij reikt een aantal folders uit. Hij wijst ook op de 20 zondagmiddagconcerten die dit jaar
in het Openlucht theater worden gehouden.

Algemene ledenvergadering
1.
Opening
Plv voorzitter Stijn Hemel opent de vergadering en heet allen welkom.
2.
Verslag Algemene ledenvergadering 17 januari 2017
Vastgesteld
3.
Jaarrekeningen 2016 en 2017
Worden vastgesteld nadat de 2 koppige kascommissie de stukken akkoord heeft
bevonden, n.a.v. hun controle bij de penningmeester op 14 januari 2018. Tevens worden
penningmeester en bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid en beheer.
Er wordt een nieuw kascommissielid benoemd, de heer Simon van der Sluijs i.p.v. de heer
Peter Hoogenberk. De heer Hoogenberk wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als
kascommissielid.
4.
Wijziging statuten
Dit betreft drie artikelen . Het artikel betreffende de gebiedsafbakening van het
Houtkwartier wordt aangehouden en niet in stemming gebracht, i.v.m. bezwaren van de
Raadsherenbuurt. E.e.a. zal eerst in overleg met deze Buurt worden afgestemd.
De twee andere statutenwijzigingen worden door de vergadering aangenomen: art. 9 over
de zittingstermijnen van bestuursleden (3x3 jaar) en art. 2 belangenbehartiging: niet alleen
bewoners, maar ook bedrijven en instellingen.
5.
Activiteitenprogramma 2018
Wordt vastgesteld.
6
Begroting & contributie 2018
De begroting 2018 wordt vastgesteld en de contributie 2018 wordt vastgesteld op € 20,per jaar per gezin.
7.
Bestuurswijzigingen
Hans van Dalen, bestuurslid communicatie en lobby, neemt na vier jaren afscheid. Hij
heeft zich enorm ingespannen de wijkvereniging naar de buitenwereld en voor de leden
op de kaart te zetten. De flyer over de 91 argumenten tegen de verplaatsing van het
busstation en de kaarten m.b.t. de bouwprojecten in onze wijk zijn door hem
geproduceerd. De voorzitter reikt Hans een bloemstuk uit. Wie volgt hem op ?
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8.

9.

10.

Stijn Hemel treedt vandaag af, maar is meteen weer voor drie jaar herkiesbaar. De
vergadering bevestigt de herbenoeming van Stijn Hemel.
Ontwikkelingen in de wijk
Deze worden besproken en toegelicht:
• Dieperhout/ROC locatie van Smits Bouwbedrijf (afspraken Wim Scholten met
bouwers over heijen, bouwverkeer, veiligheid scholieren etc.)
• Nieuwbouw 142 woningen Boerhaavecomplex
• nieuwbouw VMBO-school Bonaventura in de Boerhaavelaan/Van
Swietenstraat/Marienpoelstraat.
• Een van de aanwezigen vraagt of de wateroverlast in de wijk zal verergeren door
voornoemde bouwprojecten?
Rondvraag
Een vraag over de felle verlichting van de Alrijne parkeergarage in de nacht.. Kan hier iets
aan gedaan worden ? Alrijne zou een overeenkomst met de Vrienden van de Leidse Hout
hebben gesloten om s-nachts de verlichting te dimmen. (overeenkomst bij Huub
Frenken).
Parketweg: Vuilcontainers staan vaak op de hoek en belemmeren uitzicht op de
Kagerstraat. Kan de aanbiedplaats worden verplaatst ?
De bestrating van wegdek en stoepen is in zeer slechte staat in de Boerhaavelaan.
Wanneer gebeurt hier iets aan ? (In de Samen bijeenkomst in het Bonaventuragebouw van
23 januari j.l. is toegezegd dat de bestrating van de Boerhaavelaan dit jaar zal worden
aangepakt.)
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit voor de nieuwjaarsborrel.
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