Rondleiding door Maya de Veer in park Cronesteyn op zondag 5 juni a.s.
Verzamelen om 12.00 uur bij de spoorbrug. Duur 1 tot 1½ uur. Na afloop
drankje in het theehuis. Komt allen voor een avontuurlijke en leerzame tocht
over de ‘malle sloot’ en door prachtig bloeiende moerastuinen!

Steun vereniging Het Plantsoen en
koop uw wijn bij Henri Bloem
Zoals u weet wordt de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van vereniging Het
Plantsoen geheel kosteloos gehouden in de
wijnwinkel van Henri Bloem aan het
Levendaal. Het is inmiddels gebruik, om na
afloop, de leden de gelegenheid te bieden
kennis te maken met een aantal wijnen.
Met Henri Bloem hebben wij nu de afspraak
dat 10% van de opbrengst van door leden
gekochte wijnen wordt gedoneerd aan
vereniging Het Plantsoen (een uitzondering
hierop zijn wijnen in de aanbieding).
Individueel verstrekte kortingen aan leden
blijven uiteraard gehandhaafd. Met de
hierdoor verkregen extra inkomsten kan uw
vereniging nog beter haar doelen nastreven,
namelijk: het herstel, behouden en
beschermen van het Leidse stadspark Het
Plantsoen. Het enige dat u hoeft te doen bij
aankoop van uw wijn bij Henri Bloem is
melden dat u lid bent van onze vereniging. Het
aankoop bedrag wordt dan op een lijstje
vastgelegd en aan het einde van het jaar volgt
afwikkeling met de vereniging.
Uw bestuur hoopt van harte dat u mee doet
aan deze geste van Henri Bloem.

Oproep
Wij zijn bezig de lijst van email adressen van
onze leden te actualiseren. Als u betwijfelt of
wij over uw juiste email adres beschikken, wilt
u dan een email sturen met uw NAAM en
ADRES naar hetplantsoen@gmail.com? Alvast
heel hartelijk dank.
Annemarie de Vries, ledenadministratie

Pasen in het Plantsoen

Meer foto’s zijn te zien op onze website:
www.hetplantsoen.nl
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De jaarlijkse buurtborrel vindt dit jaar plaats op zondag 19 juni 2011
ter hoogte van Plantsoen 55/57 van 15.00 – 18.00 uur. Een gezellig
feest voor jong en oud, klein en groot. Geniet van allerlei leuke
kinderattracties, demonstraties, muziek, lekker eten en drinken!!

Nieuw singelpark als gouden omlijsting van
de binnenstad
De Leidse singelstructuur is uniek. Niet alleen
wat betreft de omvang, de singelrand is ook
nog mooi intact. Langs de singels zijn
prachtige plekken en parken te vinden, zoals
de Hortus Botanicus, de Mors- en de Zijlpoort
en natuurlijk Het Plantsoen. Helaas zijn veel
plekken slecht bereikbaar, of omgeven door
minder fraaie delen. In de 'Visie Leidse Singels'
van de Gemeente Leiden staat een plan om
hier verandering in te brengen: De meest
dichtbebouwde stad van Nederland (Leiden!)
heeft de ambitie om deze open, onbebouwde
ruimte optimaal te benutten. Zo kan het
langste (binnen)stadspark van Nederland
ontstaan!
Het plan is om van de singels één park te
maken – met een lengte van zes kilometer. Na
het uitvoeren van dit plan is het ook mogelijk
om een rondje om de binnenstad te varen, dat
kan nu niet door een dam bij de
Energiecentrale. In de visie staat: “Het zes
kilometer lange singellint kan de gouden
omlijsting van de Leidse binnenstad vormen!”
Het plan om de Leidse Singels te verbinden en
op te knappen is niet nieuw. Maar door de
opname van dit plan in de Structuurvisie
Leiden 2025 (2010), het Programma
Binnenstad (2009) en het GroenActiePlan
(2008) heeft dit plan status gekregen en
worden de eerste stappen ondernomen. Het
doel van de Visie Leidse Singels is onder te
verdelen in vier onderdelen: een
aaneengesloten park, het Singelpark; een
doorgaande recreatieve route, de
Singelroute/Singelpromenade; een volledig
doorvaarbare Singelgracht; en een herkenbare
singelweg aan de buitenzijde van de
singelgracht. Bron: www.leidenlokaal.nl.
De 'Visie Leidse Singels' is te vinden op:
http://tinyurl.com/LeidseSingels

Voor een week een autoloos Plantsoen

Vijver
Op donderdag 14 april jl. heeft vereniging het
Plantsoen in de vergadering van de
raadscommissie leefbaarheid en
bereikbaarheid ter verdeling van de zgn. Nuon
gelden een pleidooi gehouden voor besteding
van een gedeelte van deze gelden voor de
financiering van het ontbrekende bedrag voor
de vijver. Zoals u zich nog wel kunt
herinneren, is de laatste stand van zaken
omtrent de vijver als volgt: de bewoners
hebben zich positief uitgesproken voor het
laatste ontwerp, de benodigde vergunningen
zijn verleend, er zijn offertes uitgebracht. Een
groot deel van het benodigde geld is
bijeengebracht of daar staat de gemeente
garant voor. Als gevolg van de verkoop van
Nuon aandelen heeft de gemeente de
beschikking gekregen over een flink aantal
miljoenen euro’s. Deze worden evenredig
over diverse projecten verdeeld. Een van deze
projecten is het hiernaast omschreven
Singelparkenproject. Wethouder Frank de Wit
heeft zich in de vergadering van
raadscommissie positief uitgelaten over de
vijver met fontein en is bereid om geld te
reserveren uit het Singelparkenproject.
Besluitvorming hierover vindt in het najaar
plaats. Ondertussen zal uw vereniging er alles
aan doen om de zaak bij burgemeester en
wethouders onder de aandacht te houden.

BETALINGSHERINNERING CONTRIBUTIE 2011
Er zijn nog leden die niet hebben voldaan aan
hun contributieverplichting voor 2011.
Langs deze weg verzoek ik deze leden € 8,50
te storten op onze rekening bij ABN AMRO
nummer 47.26.90.914, onder vermelding
‘contributie 2011’. Indien er enige twijfel
bestaat over de verplichting, dan even melden
via ons e-mailadres: hetplantsoen@gmail.com
Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ton Overdijk,
penningmeester

