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Geachte leden,
Het Plantsoen: de stand van zaken

Zijn uw buren 
ook al lid?  

Nee?  Vraag of ze lid 

willen worden en 

 7,50 over maken 

op bankrekeningnr.

47.26.90.914

t.n.v. Vereniging

Het Plantsoen,

 te Leiden.

Wij verzoeken u om 

bij “Mededelingen” 

uw eventuele email-

adres te vermelden, 

zodat wij u ook per 

email op de hoogte 

kunnen houden.

Bij voorbaat dank.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene leden-
vergadering van de vereniging Het Plantsoen.

Agenda 
Datum: 18 januari 2006
Plaats: kantoor notaris Teekens-Kartens, Plantsoen 25
Tijd: 20.15 uur (vanaf 20.00 uur koffie en thee)
1. Opening 
2. Notulen vorige ALV 
3. Jaarverslag 2005 
4. Verslag van de penningmeester 
5. Presentatie zustervereniging (waarschijnlijk Stichting 

Vrienden Vondelpark Amsterdam)
6. Presentatie beheerplan en stand van zaken door medewer-

ker van de gemeente Leiden 
7. Reactie door wethouder Van der Sande (onder voorbehoud)
8. Reacties van de leden

Afsluiting

Het belangrijkste punt voor onze vereniging 
op dit moment is of er dit seizoen bomen 
worden geplant. Dat moet dan wel uiterlijk 
31 maart 2006 gebeuren en dat is al over 3,5 
maand. Wat is de stand van zaken?

De gemeente heeft eind november een 
beheerplan ingediend bij Monumentenzorg. 
Het Beheerplan Plantsoen 2005 - 2020 omvat 
alle zaken die het park betreffen, zoals de 
bomen, de struiken, de bankjes, de paden, 
de hekjes, enzovoort. De vereniging heeft in 
ruime mate mogen meedenken over dit plan. 
Dit plan moet worden voorgelegd, omdat het 
park een gemeentelijk monument is. Tijdens 
de volgende algemene ledenvergadering op 
18 januari 2006 (daarover straks meer) wordt 
u uitgebreid geïnformeerd over dit plan.

Recent heeft Monumentenzorg een reactie 
daarop gegeven, met als gevolg dat nog 
een paar dingen veranderd moet worden. 

Omstreeks 
deze week komt de advertentie 
voor de aanvraag van de werkzaamheden in 
de krant. De gemeente gaat ervan uit dat de 
aanvraag begin januari 2006 op de agenda 
van de ARK komt te staan. De ARK is de 
adviescommissie die hierover gaat. De ver-
wachting van de gemeente is dat het allemaal 
op tijd moet lukken en dat er dus geplant gaat 
worden dit seizoen.

Als dat allemaal gaat lukken dan zijn wij als 
bestuur in elk geval bijzonder tevreden en wij 
hopen u ook. Maar we moeten het natuurlijk 
allemaal nog afwachten, omdat er ook alle-
maal bezwaren tussendoor kunnen komen 
en dat werkt vertragend. Wij vinden het als 
bestuur dan ook jammer dat het (weer) alle-
maal zo lang heeft moeten duren, maar wij 
kunnen begrip opbrengen voor de argumen-
ten die de gemeente hiervoor aandraagt. Wij 
zijn er in elk geval van overtuigd dat een aan-
tal gemeenteambtenaren zich bijzonder posi-
tief inzet voor ons park.

Dit laatste blijkt onder meer uit de activiteiten 
die binnen de gemeente worden verricht in 
het kader van de vijver en de fontein. Het ont-
werp heeft een ieder kunnen zien tijdens de 
dag van het park. Bij de algemene ledenverga-
dering in januari wordt dit ontwerp nog 
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eens tentoongesteld. Het materiaal waarvan 
de vijver zal worden gemaakt is mooi en dege-
lijk. De raming van de kosten voor alleen de vij-
ver is 129.000 euro. Hierover wordt binnenkort 
binnen de gemeente een beslissing genomen. 
Het is niet uitgesloten dat de vijver en fontein 
in fasen worden geplaatst: eerst de vijver waar-
in al wel zijn aangebracht de voorzieningen 
voor een toekomstige fontein. De fasering is 
misschien nodig omdat er niet direct voldoen-
de geld beschikbaar is.

Wij wachten deze beslissing even af. In elk 
geval hebben wij aangeboden om als vereniging 
na te gaan in hoeverre wij aanvullende fondsen 
kunnen werven. Verschillende bewoners hebben 
hierover al zeer goede ideeën geleverd. Tijdens 
de algemene ledenvergadering willen wij hier-
over met u verder van gedachten wisselen.

Er zit dus nog steeds beweging in en daar zijn 
wij erg blij mee.

Peter Donker van Heel (voorzitter)

De financiën van 2005 

Het jaar 2005 was voor de vereniging Het 
Plantsoen in financieel opzicht een gezond 
jaar. Dat kwam vooral omdat de meeste van de 
circa 120 leden hun contributie op tijd hebben 
betaald. Daarnaast zorgde de verkoop van de 
T-shirts met het logo de vereniging, tijdens de 
Dag van het Park, voor een positief saldo. 
Het prachtige logo van de vereniging, de brug 
die het Plantsoen verbindt met het parkje aan de 
andere zijde, is ontworpen door buurtgenoot Jos 
Versteegen, de man die ook deze Nieuwsbrief 
vormgeeft! Naast de Nieuwsbrief siert dit logo 

alle uitgaande post van de vereniging.
De kosten die de vereniging moet maken 

zijn vooral de drukkosten van de Nieuwsbrief. 
Daarnaast hebben we dit jaar natuurlijk een 
tweetal bomen gekocht en gepoot die overi-
gens goed zijn aangeslagen.
We kunnen het jaar 2005 afsluiten met een 
batig saldo van ongeveer 1.200 euro. Met dit 
geld kunnen we in 2006 de lopende kosten 
verantwoord dekken en kunnen we bijzondere 
of feestelijke gelegenheden als de Dag van het 
Park voor een belangrijk deel zelf financieren. 
Daarnaast hebben er dit jaar voorbesprekingen 
plaatsgevonden voor het maken van een web-
site voor Het Plantsoen. De wenselijkheid daar-
van zal tijdens de Algemene Ledenvergadering 
aan de orde komen.

Onderhoud van het Plantsoen

Naast het poten de twee bomen door de 
Vereniging heeft de gemeente dit jaar ook een 
aantal bomen gezet op plaatsen waar voorheen 
al bomen stonden. Deze bomen en de struiken 
die in de verschillende vakken zijn geplaatst, zijn 
over het algemeen goed aangeslagen. Ditzelfde 
geldt voor de vaste planten die verspreid staan 
over een vijftal plaatsen in het park. De varens 
die in dit voorjaar zijn gepoot, vormen hierop 
een uitzondering. Het waren met opzet al wat 
grotere planten, maar helaas hebben zij het maar 
matig gedaan. De struiken en planten die zijn 
verdwenen of doodgegaan, zullen waarschijnlijk 
in het voorjaar worden bijgepoot. Tijdens die 
actie zullen ook de vlieren die zich op een aantal 
plaatsen hebben ontwikkeld tot storende elemen-
ten, worden verwijderd. Dit geldt ook voor de 
braambossen rondom het elektriciteitshuisje in 
de buurt van de Van Disselbrug.
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Dwarsdoorsnede van de nieuwe vijver. Het 
waterbassin heeft een diameter van 12,5 meter.

  Locatie van de 
nieuwe vijver.


