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De Vereniging Het Plantsoen heeft ten doel het herstel en het behouden en 

beschermen van stadspark Het Plantsoen te Leiden.   

Zij tracht dit doel te bereiken door - onder meer – het verwerven van fondsen, het 

onderhouden van regelmatig overleg tussen bewoners en andere 

belanghebbenden bij de instandhouding van het park en de gemeente Leiden als 

beheerder van dat park en al hetgeen te doen wat verder daartoe dienstig is. 

(Artikel 2 van de Statuten)   

  

Met het oog hierop stelt de Vereniging zich tot taak:   

• het regelmatig onderhouden van overleg met de Gemeente Leiden en met  

 bewoners en andere belanghebbenden.   

• de leden via nieuwsbrieven en/of website te informeren over alle actuele 
zaken betreffende de instandhouding en ontwikkelingen van het park.   

• de leden periodiek te informeren via nieuwsbrief en/of website over de 

besprekingen met de Gemeente Leiden en over de daaruit voortvloeiende 

acties betreffende het park.   

• belangstellenden via de website op de hoogte te houden van alle zaken 

betreffende het Plantsoen.   

• de website te onderhouden en actueel te houden.   

• Jaarlijks in januari van het lopende jaar een Algemene Ledenvergadering te 

organiseren.   

• jaarlijks verslag te doen van alle activiteiten betreffende de Vereniging.   

• jaarlijks een financieel jaarverslag op te stellen over de besteding van de 

contributies en donaties door de Vereniging.   



• jaarlijks een buurtfeest te organiseren in samenwerking met Stichting 

Buurtcomité Hogewoerd en omgeving ter bevordering van de onderlinge 

band van buurtbewoners.   

• i.p.v. de jaarlijkse excursie leden uit te nodigen om mee te gaan met de 

jaarlijkse rondgang met de gemeente om de stand van zaken van het groen 

op te nemen.  

• Dit jaar zal de focus vooral liggen op overleg met de gemeente over de 

aanpassingen aan het Plantsoen bij de Jan van Houtkade. Verder ook op de 

voorzieningen die in het Plantsoen worden aangebracht in het kader van 

het Singelpark. 


