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Aan alle leden
Wij zijn blij u te verwelkomen als lid!
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief over de activiteiten van de Vereniging Het Plantsoen.

Oprichting Vereniging Het
Plantsoen
Sinds mei van dit jaar is druk gewerkt aan de
oprichting van de Vereniging. Intussen zijn alle
formele trajecten (notaris, Kamer van
Koophandel, bankrekening) afgerond en kunnen
we ons richten op de inhoud. De eerste ledenactie is succesvol geweest. Van de Plantsoen-,
Plantage- en Zoeterwoudsesingelbewoners zijn
van de 190 aangeschreven adressen nu al ongeveer 100 huishoudens lid geworden. Dit is meer
dan voldoende draagvlak om spreekbuis te zijn
van bewoners en gebruikers, onder meer in het
contact met de gemeente.
Tijdens de huis aan huis gesprekken bij de ledenwerfactie bleek enige onduidelijkheid te zijn over
de relatie tussen de Vereniging en het actiecomité
Bewonerscommissie. De oprichting van de
Vereniging is in goed overleg gegaan met het
actiecomité. Het actiecomité heeft in mei 2003
besloten een punt te zetten achter zijn activiteiten. Met vertegenwoordigers van het actiecomité
is afgesproken dat vanaf dat moment de
Vereniging verder zou gaan als aanspreekpunt
voor bewoners, gemeente en anderen. Wij zijn de
leden van het actiecomité zeer erkentelijk voor
het werk dat ze hebben gedaan.

Contacten met de gemeente Leiden

Dit positieve uitgangspunt neemt niet weg dat wij
onze zorg over een aantal belangrijke kwesties
aan de gemeente in een brief hebben kenbaar
gemaakt. Het betrof de volgende onderwerpen:
■ reactie op het beheerplan Het Plantsoen. We
hebben ons sterk gemaakt voor een lange én
korte termijn beheer- en verjongingsplan, waaronder structurele inzet met betrekking tot het
onderhoud. Van belang is verder dat financiering voor het beheer en onderhoud wordt gegarandeerd of zonodig wordt vrijgemaakt.
■ bezwaarschrift Monumentenvergunning. Aan
de commissie hebben wij laten weten dat
onvoldoende duidelijkheid bestaat over de herplant van nieuwe bomen, de plaats van
heesters, het hekwerk, het meubilair, de picknickplekken, de vijver en het bestek en hebben
wij om meer uitwerking hiervan verzocht.

Omvang van het ‘monument
groen’
Een kort onderzoek heeft uitgewezen dat het
‘groenmonument’ Plantsoen bestaat uit: het
Plantsoen maar óók uit de Plantage. Het parkje
aan de overkant van de Van Disselbrug valt niet
onder de monumentenstatus. De juridische werkgroep van de Vereniging gaat onderzoeken of het
monument Plantsoen ook met dat parkje is uit te
breiden. Visueel vormt het een eenheid met het
Plantsoen. Dat dient zo te blijven. De gemeente
zelf heeft deze plek in de eerste renovatieronde
van 1999 ook in de planvorming en uitvoering
meegenomen.

▲

Uitgangspunt van zowel de gemeente als de
Vereniging is om regelmatig en constructief overleg te voeren inzake het beheer en het onderhoud
van het Plantsoen. Kennismakingsgesprekken
met direct betrokken afdelingen hebben
inmiddels plaatsgevonden, waaronder met de
projectleider en de tuinman. Waar mogelijk en
gewenst kan expertise van onze leden een bijdrage leveren. Zo heeft onlangs een werkgroepje zich

gebogen over het lange termijn beheer en adviezen hierover aan de gemeente gegeven.

Noodlokalen Lorentzschool voor het terrein
van Korfbalvereniging Trigon
De gemeente start volgend jaar met de bouw van één groot schoolgebouw voor de Lorentzschool aan de Van Vollenhovekade. De klassen worden tijdelijk gehuisvest voor het terrein van Trigon. Ons is
verzekerd dat geen gebruik wordt gemaakt van het parkje aan de
Zoeterwoudsesingel (tegenover de Van Disselbrug). De noodlokalen
zullen maximaal drie hoog worden gestapeld. De eerste lokalen zullen in december worden geplaatst. Al met al zal de overlast (geluid,
verkeer, mogelijke hangjongeren, visueel) groot zijn. Om deze overlast voor de direct omwonenden aan de Zoeterwoudsesingel en de
Cronesteinkade te beperken, zal het huidige hek naar het terrein
worden versterkt en de toegangshekken worden gesloten als de
school dicht gaat. De projectleider wil alles in het werk stellen om
aan de zorg die we hebben uitgesproken, tegemoet te komen.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de gemeente om, nadat de
lokalen te zijner tijd zijn afgebroken, de ruimte te gaan benutten
voor de bouw van huizen. De groenbestemming blijft gewoon
bestaan, zo verzekerde men ons!

Bollenplantactie
Narcissen langs de waterkanten, krokussen in
het veld…In het najaar organiseren we een bollenplantactie waaraan iedereen mee kan doen.
Uiteraard in overleg en samenwerking met de
gemeente. Meer informatie volgt!

Tweede ledenwerfactie
Deze tweede actie, begin september, bestaat uit
een mailing aan de bewoners van de aanliggende wijken en de diverse gebruikers van het
Plantsoen: hondenbezitters, families met kleine
kinderen, joggers, picknickers, zonaanbidders
etc. Op deze wijze hopen we een brede groep
mensen te bereiken (circa 500). Het streven is
op deze manier nog eens 100 leden te krijgen.

1e Algemene Ledenvergadering

Kort nieuws:
Bomen: helaas is het noodzakelijk dat in het najaar een aantal
bomen wordt gekapt. We hebben de wens uitgesproken dat in
dezelfde periode een (gelijk) aantal bomen wordt geplant.
Vijver: verwacht wordt dat deze op z’n vroegst juni 2004 gereed zal
zijn.
Paden: een eerste gralux-experiment is niet naar tevredenheid verlopen. Voorlopig blijven de paden zoals ze zijn.
Informatiebord: vlakbij de Van Disselbrug, bij de kruising in het
Plantsoen staat een informatiebord van de gemeente. Nieuwe
plannen en ontwikkelingen betreffende het Plantsoen zijn voortaan
ook hier te bekijken.
Planning: de renovatiewerkzaamheden starten pas als de monumentenvergunning voor het Plantsoen is afgegeven. Een tijdstip is vanwege de lopende procedure niet duidelijk. We hebben aangedrongen niet te lang met een aanvang en/of planning te wachten: het is
immers niet de eerste keer dat plannen worden uitgesteld of opgeschoven.

Op donderdag 30 oktober 2003 wordt de eerste
ledenvergadering georganiseerd in het clubhuis
van Trigon. De leden kunnen dan de koers
bepalen en een definitief bestuur kiezen.
Een uitnodiging zult u tijdig ontvangen. Leden
die zich kandidaat voor een bestuursfunctie willen stellen kunnen contact opnemen met de
voorzitter, Peter Donker van Heel, zie het adres
hieronder.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Voorts staan wij steeds open voor uw mening
en voor uw vragen. U kunt daarvoor niet alleen
ons persoonlijk aanschieten, maar u kunt ook
gebruik maken van de e-mail.

Het voorlopig bestuur:
Peter Donker van Heel
Marit Meertens
Mart van der Sterre
Anke Slotboom
Simon Stolwijk
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Zoeterwoudsesingel 52
Zoeterwoudsesingel 71

donkerp@erna.nl
voorzitter
marit.meertens@zonnet.nl secretaris
vdsterre@xs4all.nl
penningmeester
ledenadministratie
stolwijk@jur.uva.nl

