Planten nieuwe vleugelnoot.

Behandeling ontwerp vijver in de ARK.

In de nabijheid van de prachtige oude
vleugelnoot is door de gemeente een nieuw
exemplaar geplant. Het is een paar jaar jonge
vleugelnoot die op den duur zijn oude – te
kappen - soortgenoot kan gaan vervangen.

Op maandag 12 april is het aangepaste
voorstel van de gemeente voor een nieuwe
vijver en fontein in de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit behandeld. Naast de
leden van de ARK waren aanwezig Mieke vd
Ven en Frank Kalshoven van de gemeente
Leiden, de heer Rients Anne Slotema van
Monumentenzorg en enkele leden van de
Vereniging. Monumentenzorg heeft de ARK
een plananalyse verstrekt. Dhr. Slotema licht
toe dat het voorstel de goedkeuring heeft van
monumentenzorg met als aanbeveling de
vijver niet asymmetrisch te plaatsen en
eventueel een andere vorm dan rond te kiezen.
Het eerder opgeworpen voorstel van een lid
van de ARK om de fontein als prijsvraag uit te
schrijven is door de ARK verworpen met het
oog op het budget. Hierdoor wordt het
fonteinontwerp zoals in het voorstel aangeduid
gehandhaafd. Voorts werd nog gewezen op het
belang van een goede degelijke bloemenrand
rondom de vijver ook gezien het onderhoud.
En tot slot werd geadviseerd gezien de
duurzaamheid voor een gestuckte (i.p.v. een
gemetselde) vijverrand te kiezen. Allemaal
adviezen waar Frank Kalshoven zich in kan
vinden.
Conclusie van de ARK met inachtneming van
bovengenoemde opmerkingen is dat het
ontwerp een positief advies van de ARK
ontvangt. Het bestuur is hier uiteraard zeer
verheugd over. Nadat hopelijk binnenkort de
bouw- en monumentenvergunning officieel
wordt afgegeven, volgt publicatie en de
tervisielegging (6 weken). Ondertussen zal de
gemeente de aanbestedingsprocedure
opstarten.

De voor het voorjaar geplande werkzaamheden
zijn uitgevoerd en het Plantsoen ziet er op dit
moment bijzonder mooi uit.
Het Bestuur van de Vereniging is een aantal
malen benaderd met de vraag of het iets kan doen
aan de nachtelijke overlast bij mooi weer vooral
rond de picknicktafels. Het is echter niet de taak
van de Vereniging om hier een voortrekkersrol in
te vervullen. Bij herhaalde overlast adviseert het
Bestuur bewoners de politie hierover te blijven
informeren. Uiteraard is het Bestuur bereid bij
een eventueel te nemen bewonersinitiatief mee te
denken aan een mogelijke oplossing.

Op zondag 16 mei wordt onder leiding van de heer Frits vd Sluis, stadsbioloog en vogelkenner
een voorjaarswandeling door het Plantsoen gehouden. Plaats van verzamelen bij de
Wilhelminaboom om negen uur ‘s ochtends. En….. neem vooral uw kijker mee!

Kort verslag Algemene Leden Vergadering.
Wederom mocht de Vereniging op
donderdag 28 januari jl. gebruik maken van de
ruimte van wijnkoperij Bloem om in deze
prettige omgeving haar jaarlijkse vergadering te
houden. Er waren 21 leden aanwezig waaronder
het voltallige bestuur. Van de gemeente waren
aanwezig Mieke vd Ven en Paul Verhoog.
Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering
en het onder applaus herbenoemen van de
bestuursleden Annemarie de Vries
(ledenadministratie) en Ton Overdijk
(penningmeester) hield stadsbioloog dhr. Frits vd
Sluis een leuke, interessante en leerzame lezing
over de verschillende vogels nu en vroeger in het
Plantsoen.
Zoals u wellicht is opgevallen hangen er aan
diverse bomen in het Plantsoen nestkasten voor
mezen. Dhr. vd Sluis legt uit dat deze zijn
opgehangen door de gemeente in samenspraak
met het blad Toeractief van de ANWB. De
nestkasten zijn opgehangen in verschillende
parken in Leiden en liggen op een ANWB
wandelroute. Men kan een nestkast adopteren in
het kader van de actie “adopteer een vogelgezin”
(zie voor verdere informatie www. toeractief.nl)
en op die manier langs „de eigen mezenfamilie‟
wandelen!

Vindt u het ook belangrijk dat
volgende generaties plezier kunnen beleven
aan ons Plantsoen? Maak dan uw buurman,
buurvrouw of uw vrienden, lid van onze
vereniging door overmaking van € 8,50 op
onze rekening bij ABN AMRO nummer
47.26.90.914. Zij kunnen zich ook
aanmelden via ons e-mailadres:
hetplantsoen@gmail.com
Betalingsherinnering contributie 2010.
Er zijn nog enkele leden die niet
hebben voldaan aan hun contributieverplichting 2010.
Langs deze weg verzoek ik deze leden
alsnog € 8,50 te storten op onze rekening
bij ABN AMRO nummer 47.26.90.914,
onder vermelding „contributie 2010‟.
Indien er enige twijfel bestaat over de
verplichting, dan even melden via ons emailadres: hetplantsoen@gmail.com . Wij
zullen dan zo snel mogelijk reageren.
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd:
Uw (extra) financiële bijdrage is voor ons
een steun in de rug. Met uw bijdrage steunt
u immers de vereniging haar doelen na te
streven, namelijk: het herstel, behouden en
beschermen van het Leidse stadspark Het
Plantsoen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Ton Overdijk
Penningmeester

Jaarlijkse buurtborrel
Eerder in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat u een
wandeling door het Plantsoen onder begeleiding
van Frits vd Sluis kunt maken op zondag 16 mei.
Een aanrader!!
Notulen van deze ALV worden bij de
aankondiging van de Algemene Leden
Vergadering 2011 verstuurd. Stelt u er prijs op
deze eerder te ontvangen, mail ons en u ontvangt
een digitale versie.

Noteert u vast in uw agenda: zondag 13
juni vanaf 15.00 uur organiseert de
vereniging in samenwerking met het
buurtcomité de jaarlijkse buurtborrel!
Hopelijk wordt het weer een geslaagd
feest met mooi weer en een grote
opkomst! Wij zorgen in ieder geval
voor muziek, activiteiten (welke houden
we nog even geheim), lekker eten en
drinken! We zien u graag op 13 juni!!!

