
 

 

ALV 2020-02-06 notulen  

Aanwezig: bestuursleden Anne Hofstede-Bron (voorzitter), Helmke Berends-Smits (secretaris),  

Robert Kauffmann (ledenadministratie, penningmeester), Fridus Valkema (contact gemeente), 

Ton Overdijk (beheerder website). Er zijn 25 leden zijn aanwezig. 

Op uitnodiging komt Paul Verhoog, beheerder groenvoorzieningen van de gemeente Leiden, voor 

een vraaggesprek met Fridus Valkema. 

 

Opening en welkom. De voorzitter heet allen van harte welkom in Henri Bloems wijnkoperij.  

Aansluitend begint het vraaggesprek. Paul Verhoog beheert het Leidse groen al een veertig jaar. 

Het Plantsoen is daarvan een belangrijk onderdeel. De bomen worden nauwlettend in de gaten 

gehouden, daarnaast heeft hij cultuurtechnische maatregelen tot taak.  

De omgang van het publiek met de parken is wel veranderd in veertig jaar. Destijds deed men niet 

aan gymnastiek, hangend aan een elastiek in de bomen, men gebruikte het park niet als strand, 

men zwom niet in de singel en was er meer handhaving. 

Het meest trots is hij op hoe hij de oude reuzen in het Plantsoen heeft weten te bewaren, ook 

dankzij de kracht van de mensen die er wonen. Ook trots is hij erop dat het park samen met het 

Van der Werfpark en de Leidse Hout de A-status heeft, dat betekent dat er bv. speciale regels 

gelden voor graslengte en beplanting per vierkante meter, die weer hun uitwerking hebben op het 

beheerplan. Bovendien heeft het Plantsoen de monumentenstatus. In de toekomst blijft het voor 

het beheer nuttig dat de rondgang samen met de gemeente blijft plaatsvinden. Het advies voor de 

toekomst: Er zal blijvend rekening gehouden moeten worden met de ecologische waarde. Denk 

aan de randen langs het water minder maaien, aan bijenvriendelijke planten en bloemen. En blijf 

aandacht vragen voor handhaving. 

Rinny Kooi wijst erop dat de temperatuurstijging ook moet worden meegenomen in het 

beheerplan. 

Floris Wouterlood vraagt of er beleid is over de beschoeiing. Dat is er, op plekken waar dat 

mogelijk is kan een geleidelijke overgang naar wetland-beplanting plaatsvinden, maar in het 

geval van het Plantsoen zijn de wanden te steil. Het eilandje bij de Plantage is bewust ongerept 

gelaten, behalve dan dat de wilgen af en toe gesnoeid zijn in verband met de doorgang voor 

(rondvaart-)boten. 

 

Notulen ALV 2019 - worden zonder wijziging vastgesteld.  

 

Jaarverslag 2019 – wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

Financieel jaarverslag – wordt toegelicht door de penningmeester. 

 

Verslag kascommissie en décharge – namens de kascommissie meldt Annemarie de Vries dat 

het financiële verslag op 22 januari is gecontroleerd en in orde bevonden en vraagt de 

vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankt 

Annemarie de Vries en Mirjam Jansen voor de bewezen diensten. Zij worden herbenoemd als 

leden van de kascommissie voor het volgende jaar. 

 
Bestuursmutatie – De termijn van Fridus Valkema, verantwoordelijke voor het contact met de 

gemeente loopt af. Het bestuur stelt Siebrand van der Ploeg voor als zijn opvolger. Ton Overdijk, 

beheerder website, treedt ook af na vele jaren. Als zijn opvolger stelt het bestuur Maarten Baljon 

voor. De vergadering stemt met deze benoemingen in. De voorzitter bedankt de ex-bestuursleden. 



 

 

Erelidmaatschap – het voorstel om Ton Overdijk, die zich in totaal 17 jaren op verschillende 

vlakken heeft ingespannen voor Vereniging Het Plantsoen, te benoemen tot erelid wordt met luid 

applaus aanvaard. 

 

Stand van zaken website – Ton Overdijk draagt met vertrouwen het beheer over aan Maarten 

Baljon, ICT man, die zal worden ondersteund door Floris Wouterlood. De laatste is ook 

betrokken is bij de website van het Singelpark en de ProfBurgwijk. 

 

Beleid en plannen 2020 – de instandhouding van het Plantsoen is en blijft ons doel. Juist deze 

dag heeft de gemeente bericht gestuurd aan de voorzitter een opzet te gaan maken voor bordjes 

met gedragsregels. Hiernaar kan een handhaver makkelijk verwijzen. Immers, de algemene regels 

van de Verkeerswet zouden al voldoende moeten zijn, maar die blijken de meeste bezoekers van 

het Plantsoen niet te kennen. Het bestuur neem zich voor met de evenementen-commissie contact 

op te nemen om te weten of er plannen voor grote picknicks of iets dergelijks bestaan in het 

Plantsoen. Een vergunning was afgelopen jaar voor de El Cid maaltijd gegeven, voor een lunch 

van de internationale studenten niet. Het bestuur houdt de vinger aan de pols. 

 

 

Rondvraag en wat verder ter tafel komt  

Naar aanleiding van een vraag van Peter Donker van Heel nodigt de voorzitter hem uit om 

eventuele suggesties met ons te communiceren en merkt op dat zich bij  de ledenwerving bij 

gelegenheid van het buurtfeest in het Plantsoen relatief veel jonge mensen aanmelden. 

Over de plaatsing van prullenbakken door de gemeente op geschikte plekken worden vragen 

gesteld door Cas Wiebrens en Herman Scholten. Dit blijft een punt van zorg. Overlast bestrijden 

is op zichzelf geen taak van VHP, maar buurtcomité De Hoge Woerd is er wèl nauw bij 

betrokken. Rineke Ramakers van het Buurtcomité meldt dat zij ook hun best doen om de eerder 

verwijderde prullenbakken in de wijk te terug te krijgen. Het blijkt dat de gemeente handelt op 

basis van gemelde klachten. Bel daarom in geval van overlast wijkagent Dennis Perdok  tel. 

0900-8844 of wijk-BOA Martin Oppelaar, 06 5252 6032. 

 

Hierna volgt de sluiting en begint de jaarlijkse wijnproeverij. 

 

 


