
 
 
 
 

Jaarverslag Vereniging Het Plantsoen 2017 
 
 
Beheer 
 
 Naast het veelvuldige overleg met de gemeente dat hierboven is beschreven in het kader van het 
Singelpark, hebben we het Plantsoen als geheel nader bekeken. Op 14 juni hebben enkele 
bestuursleden van de Vereniging plus een aantal belangstellenden een rondwandeling gemaakt door het 
Plantsoen, samen met vertegenwoordigers van de gemeente: Paul Verhoog en Marloes Boutkan 
(Beleidsadviseur groen en ecologie). Zie verder onze nieuwsbrief van november jl. op de website 
www.hetplantsoen.nl onder het kopje Een aangename wandeling door het Park. 
 
Werkzaamheden aan het Plantsoen – (Overleg gemeente) 
 
De werkzaamheden voor de aanpassing van het Plantsoen rond het 3 oktober monument ten behoeve 
van het Singelpark, die gepland waren voor 2016, moesten worden uitgesteld omdat de Jan van 
Houtbrug urgent vernieuwd moest worden. Ook over deze werkzaamheden, immers gedeeltelijk in het 
Plantsoen, omdat de aanleg van een noodbrug noodzakelijk was, is door de VHP regelmatig overlegd, 
wat onder meer resulteerde in het plaatsen van een bouwschutting rond bomen die gevaar liepen en ter 
plaatse van de werkzaamheden en zoveel mogelijk werken vanaf het water. 
Over al deze werkzaamheden hebben wij goed en regelmatig contact gehad met de gemeente. 
 
Ons werd toegezegd dat wij ervan op de hoogte zouden worden gesteld wanneer de 
omgevingsvergunning, nodig voor de eerdergenoemde aanpassing, ter visie zou worden gelegd. 
Aan deze toezegging werd echter geen gevolg gegeven. Op 15 juni 2017 werd de concept - 
omgevingsvergunning gepubliceerd in de Stadskrant.  Een monumentenvergunning voor 
werkzaamheden in het park ontbrak daarin. Uit telefonisch contact bleek dat men niet had gezien dat 
het Plantsoen een gemeentelijk monument is. Herhaaldelijk aanbod voor overleg dezerzijds werd 
genegeerd. In de marge van een overleg over het gemeentelijk Groenplan met wethouder Laudy op 31 
augustus werd hiervoor aandacht gevraagd. Hierna werd de definitieve omgevingsvergunning van 18 
september 2017 een Monumentenvergunning verleend. Echter zonder bepalingen over bescherming 
van de bomen ter plaatse.  Op 4 oktober hebben wij in een gesprek met de betrokken 
gemeenteambtenaren gemeld, dat wij een bezwaarschrift zouden indienen als de vergunning op dit 
punt niet zou worden aangepast. Op 23 september hebben wij een bezwaarschrift ingediend. Bij brief 
van 26 oktober werd door de Commissie Bezwaarschriften een voorstel gedaan om de zaak informeel op 
te lossen. Op 20 november hebben wij hierover met de betrokken gemeenteambtenaar overlegd. Dit 
resulteerde in een brief van 5 december, waarin werd voorgesteld de behandeling van het 
bezwaarschrift op te schorten. 
In deze brief stonden toezegging over de uitvoering van werkzaamheden die ons adequaat leken. We 
hebben nog enkele nadere voorwaarden gesteld. Deze zijn door de gemeente geaccepteerd 

http://www.hetplantsoen.nl/


Het Singelpark 
 
Is ook in 2017 voortvarend aangepakt. Voor het Plantsoen betekende dat het plaatsen van allerlei 
ijzeren eenden, zwanen en ander vogels in het talud als wegwijzers van het park. Daarnaast is er 
intensief overleg geweest over de aansluiting van de weg langs het Plantsoen met de Geregracht dat 
ook een onderdeel is van het Park project. Daarover vindt u het nodige onder bovenstaande 
‘werkzaamheden aan het Plantsoen - overleg gemeente’.  
 
Website 
 
 In het verslagjaar is de website onderhouden door de webmaster. Er is één artikel geplaatst op de Blog 
pagina, t.w.: ‘Start uitvoering Singelpark – inrichting van de wandelroute’.  
Er zijn twee nieuwsbrieven op de betreffende pagina opgenomen. In de loop van het jaar is enig 
onderhoud uitgevoerd aan de website. De fotogalerij is aangepast: de pagina met historische foto’s is 
uitgebreid en de buurtfeestfoto’s worden nu per jaar gepresenteerd. Er zijn links naar andere websites 
opgenomen. 
Over 2017 werd onze website 29.199 keer bezocht. Dit gebeurde door 18.923 unieke bezoekers. In 
totaal hebben bezoekers 117.897 pagina’s van onze website geraadpleegd.  
 
Financiën en ledental 
 
Het aantal leden van Vereniging Het Plantsoen steeg in 2017 van 167 naar 172 op basis van 8 
aanmeldingen en 3 afzeggingen.  Van de 172 leden droegen 64 leden meer bij dan het contributiebedrag 
van € 8,50 en doneerden daarmee gezamenlijk € 489,10. De 8 nieuwe leden betalen in het jaar van 
aanmelding geen contributie. De “wijnactie” van Wijnkoperij Henri Bloem leverde in 2017 € 150,00 op. 
De post Bestuurskosten van € 180,00 omvat een bedrag van € 100,00 voor het gebruik van 
vergaderruimte voor de Jaarvergadering en dranken in Wijnkoperij Henri Bloem en € 80,00 voor een 
condoleanceboeket. De gebruikelijke administratieve kosten kwamen uit op een bedrag van € 887,20 en 
de bankkosten op € 158,16. De Vereniging Het Plantsoen droeg € 500,00 bij aan het buurtfeest dat de 
Vereniging Het Plantsoen en de Stichting Buurtcomité Hoge Woerd jaarlijks gezamenlijk in het Plantsoen 
geven. Tot slot onderging de website een grote onderhoudsbeurt voor een totaalbedrag van € 197,32. 
 
Nieuwsbrieven 
 
Zoals gebruikelijk ontvingen de leden in 2017 twee nieuwsbrieven, in mei en in november. 
 
Bestuur  
 
Het kwam afgelopen jaar vijfmaal bijeen voor bestuursvergaderingen, overlegde vele malen met de 
gemeente, was tweemaal aanwezig bij het planten van een nieuwe boom in het kader van het 
Singelpark, overlegde tweemaal met Stichting Buurtcomité Hoge Woerd voor het gezamenlijke 
buurtfeest en assisteerde daarbij op 18 juni. 


