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Aan alle leden,
Het overleg tussen de vereniging en de gemeente is in volle gang
en op diverse fronten. In het algemeen stelt de gemeente het op
prijs dat er een klankbord is. Dankzij het constructieve overleg dat
er in het afgelopen half jaar is geweest mogen wij constateren dat
bepaalde zaken zeker zijn bespoedigd.

Bollenplantactie november 2003
Het idee om bloembollen te planten was door vereniging en gemeen-
te samen vrij snel omgezet in actie. De bollenplantdag op 19 novem-
ber 2003 was een succes: tientallen kinderen van verschillende scho-
len en ouders hebben meegedaan. Jammer dat je bij het planten
soms met je handen in de hondenpoep zit. Dat de wethouder en een
groot aantal verantwoordelijke ambtenaren zich op deze dag lie-
ten zien vinden wij een goed signaal: men staat er voor.
Inmiddels komen de eerste bollen uit.

Bomen 
Een voorbeeld hiervan is in de eerste plaats het
planten van twaalf bomen eind vorig jaar. Die
bomen waren er niet of pas heel veel later geko-
men, als de vereniging dit niet als een prioriteit had
aangegeven richting gemeente. Het is mooi te zien
dat de gemeente aan die wens dan ook gehoor
geeft. Wij willen hierbij de hondenbezitters vragen
hun huisdieren zo min mogelijk tegen de (nieuwe)
bomen te laten plassen: volgens de hoveniers is dat
funest voor de bomen.

Heesters
Het planten van de heesters is in volle gang. De
meningen hierover zijn kennelijk verdeeld (o.a. dat
te veel gras verdwijnt). Voor het bestuur was van
belang dat het planten volgens het plantingsplan is
gebeurd dat openbaar en voor een ieder inzichtelijk
is. Suggesties van onze kant zijn hierin verwerkt.

Vijver
Dat we wakker moeten blijven is zeker. Groot was
onze verrassing toen wij van de gemeente verna-
men dat er aan wordt gedacht om maar geen nieu-
we vijver te plaatsen. Na een indringend gesprek

houdt de gemeente alsnog rekening met de wensen
van de vereniging en “ zet men alles op alles” om
de vijver te realiseren. De keuze is groot, maar de
financiële middelen zijn beperkt. Verder heb je met
126 leden ook waarschijnlijk 126 meningen over hoe
de vijver er uit moet zien; onze belangrijkste zorg is
dat er een vijver komt. De hele procedure van ont-
werpen, bouwvergunning aanvragen, advies van de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, offertes vra-
gen en beoordelen etc. duurt al zo’n 30 weken. De
gemeente gaat voortvarend te werk en als alles
meezit hebben wij eind 2004 een nieuwe vijver, met
“spuitelement”. Wij gaan er van uit dat de vijver er
hoe dan ook komt. Een kleine bestuurscommissie
onder leiding van Anke Slotboom volgt de ontwikke-
lingen op de voet.

ALV
Zesentwintig leden bezochten de 1e ALV op 30 okto-
ber. Naast de gebruikelijke huishoudelijke agenda
werd gebrainstormd over de doelstellingen van de
Vereniging en uitten leden hun wensen en zorgen.
Naar de bomen gaat nog steeds veel aandacht en
zorg uit; ook naar de vijver (niet of maar wanneer!),
overlast van hondenpoep, aanlegplaatsen boten,
beheerplan en de Lorentzschool. Andere suggesties
waren onder meer: de scholen betrekken, een web-
site, opstellen van een beleidsplan. Deze input van
de leden is een goede leidraad voor onze activitei-
ten de komende tijd.
Een volgende ledenvergadering is gepland na de
zomervakantie (september/oktober)

Lorentzschool
Een punt van grote zorg betreft de eventuele plaat-
sing van de Lorentzschool (met 900 leerlingen) op
de plek van de korfbalvereniging Trigon aan de
Zoterwoudsesingel. De vereniging houdt zich met



Ledenbestand
De eerste huis-aan-huis ledenwerfaktie op de
Zoeterwoudsesingel, Plantsoen en Plantage, heeft
83 leden opgeleverd. Bij een tweede ronde begin
september, zijn er wat breder (nieuws)brieven
verspreid. Dat heeft nog eens 43 leden opgele-
verd, zodat de vereniging nu 126 leden telt.
Tweederde daarvan woont op het Plantsoen of de
Zoeterwoudsesingel. De overige leden komen uit
de wat verder weg gelegen straten als de
Gortestraat, het Levendaal of de Cobetstraat.

dat soort zaken niet bezig, behalve als het groen
van het Plantsoen in het gedrang komt. Wanneer de
school er op die plek komt dan wordt het stuk
groen aan de zijde van de Zoeterwoudsesingel bete-
geld en gebruikt als speelplaats. Voor de bomen
moeten we dan het ergste vrezen. Voor ons zou dit
extra wrang zijn, omdat wij als vereniging eerder
een schriftelijk verzoek aan de gemeente hebben
gedaan om het betreffende stuk Plantsoen als ge-
meentelijk monument aan te merken. Alle investe-
ringen in het stuk park aan de Zoeterwoudsesingel
lijken dan ook nog eens voor niets. Wij hebben dan
ook op voorhand schriftelijk geprotesteerd.
Inmiddels lijkt de storm over te waaien, omdat de
Lorentzschool mogelijkerwijs niet op het Trigon-
terrein wordt geplaatst, maar  in het Roomburger-
park. Wij blijven heel alert. Jos Versteegen is hier
onze drijvende kracht.

Financieën
Tijdens de ledenvergadering werd duidelijk dat de
leden liever zien dat de vereniging financieel onaf-
hankelijk blijft van de gemeente Leiden. In voorko-
mende gevallen zullen we vanzelfsprekend wel
andere fondsen aanschrijven. Op 1 januari 2004
was er een batig saldo van € 236,32. Dit is vol-
doende om de eerste rekeningen te kunnen beta-
len. Het lidmaatschapsjaar van de vereniging loopt

van 1 januari tot en met 31 december. In de maand
mei zullen we de contributie voor het jaar 2004
innen. Te zijner tijd krijgt u daarover nader bericht.

Verder
En er zijn nog voldoende uitdagingen. Het verzor-
gen van een goede dialoog met de gemeente was
en is eerste prioriteit. Nu gaan wij ons ook meer
richten op de communicatie richting leden en ande-
re geïntereseerden. De algemene ledenvergadering,
de Nieuwsbrief en de bollenplantactie zijn eerste
activiteiten. Wij bezinnen ons op meer. Een gezelli-
ge ledenwerfactie in het park op een mooie zomer-
dag gaat er mogelijk komen. Een belangrijke uitda-
ging zit ook in het stroomlijnen van ieders wensen
en ideëen. Niet alle individuele wensen kunnen wor-
den gerealiseerd en niet alles kan op korte termijn.

Verheugend is tenslotte dat de vereniging is
gevraagd mee te denken met het plant- en beheer-
plan dat de gemeente gaat opstellen. Mart van der
Sterre en Annemarie de Vries gaan zich namens de
vereniging hier mee bezig houden. En wij krijgen
daarbij nog hulp van deskundigen van de Hortus
Botanicus. In juni 2004 hopen wij dat de gemeente
dit plan gereed heeft en vervolgens rekenen wij er
natuurlijk op dat er dit jaar nog in ruime mate
bomen geplant gaan worden.


