
Doelstelling wijkvereniging – actueel of niet? 
Notitie ter bespreking op de ALV van de wijkvereniging op 10 mei 2021 
 
 
 
De wijk en de wijkvereniging hebben roerige jaren achter de rug met o.a. discussie over 
de wooneenheden aan de Verdamstraat en het Roomburgerpark. Daarbij bleken de 
verwachtingen over de rol van de wijkvereniging soms uiteen te lopen en de opstelling van 
het bestuur niet altijd te worden begrepen of gewaardeerd. Dat is zo gek ook niet met een 
groeiende druk op de openbare ruimte, toenemend verkeer, stijgende behoefte aan 
woningen, grotere zorgen over veiligheid, bereikbaarheid, klimaat etc.etc. Zo is de 
gemeente momenteel bezig met een participatietraject rond de Omgevingsvisie 2040 en 
de nieuwe Bomenverordening. 
 
Met die ontwikkelingen wordt de belangenbehartigingstaak van de vereniging urgenter, en 
tegelijkertijd complexer omdat er soms strijdige belangen spelen.  
 
In de statuten wordt de doelstelling van de vereniging zo geformuleerd:  
“De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de 
woningen gelegen in de Professoren- en Burgemeesterswijk te Leiden als zodanig en de 
bevordering van de leefbaarheid in de wijk, alsmede het welzijn in de ruimste zin des 
woords van de bewoners.”  
 
Deze formulering geeft weinig richting wanneer concrete standpunten moeten worden 
ingenomen, bijvoorbeeld bij bestemmings- en herstructeringsplannen van de gemeente. 
De vereniging zou daarom gebaat zijn met een geactualiseerde doelstelling die meer 
duiding geeft.  
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van het bijzondere 
architectonische karakter van de wijk, behoud van groen in de openbare ruimtes e.d.  
Dat zou zich op activiteitenniveau dan concreet kunnen vertalen in (o.a.) het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van en voeren van overleg met de gemeente Leiden, politieke 
partijen, particuliere instellingen en andere actoren, als spreekbuis en belangenbehartiger 
van de wijkbewoners. 
En wanneer de afweging tussen verschillende belangen zoals geformuleerd in de 
doelstelling van de vereniging niet leidt tot een in de wijk gedragen beleidsrichting voor 
het bestuur, dan zouden we kunnen afspreken dat het bestuur een ALV belegt om de 
beleidsrichting te bespreken en vast te leggen. 
 
Na discussie over bovenstaande gedachten tijdens de ALV van 10 mei kan beoordeeld 
worden of de behoefte aan actualisering van de doelstelling gedeeld wordt door de leden 
en zo ja, of dit zich in wijziging van de statuten moet vertalen tijdens een volgende ALV. 
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