
 
 

JAARVERSLAG 2021 
 
 
Voorwoord 
 
Met dit jaarverslag sluiten we voor de tweede maal een bijzonder bestuursjaar van de 
vereniging af. 
Een jaar dat helaas nog steeds in het teken stond van Corona/Covid 19. 
Een jaar waarin we weer niet alle activiteiten konden organiseren zoals we dat 
zouden willen. Dat neemt niet weg dat we een aantal live evenementen hebben 
kunnen organiseren. 
 
Na een roerige en naar onze mening ook vrij onaangename start van het jaar, 
keerden we na het referendum over het Roomburgerpark gelukkig terug naar rustiger 
vaarwater met bijhorende omgangsvormen en positieve bejegening van elkaar.  
 
Ook dit jaar hebben we gekozen voor een eenvoudige versie van het jaarverslag, 
waarin we terugkijken, de belangrijkste activiteiten en wijkissues belichten en een 
aantal statistieken over de vereniging tonen. 
 
Terugblik 
 
Gemoederen: 
Tegelijk met de landelijke verkiezingen vond het referendum over het 
inrichtingsvoorstel Roomburgerpark plaats. In de aanloop naar het referendum liepen 
de gemoederen hoog op. De uitslag was duidelijk, 2/3 van de stemmen was tegen 
het plan. De gemeenteraad heeft daarna tegen het plan gestemd, waarna het van 
tafel is. De discussie over een extra hockeyveld was daarmee voorlopig gesloten, in 
ieder geval tot er in 2022 een nieuw college wordt gevormd.  
 
De bezwaren die zijn geuit tegen de komst van de tijdelijke woonunits aan de 
Fruinlaan zijn ongegrond verklaard, de woningen zijn geplaatst. Hoewel er nog 
oprispingen waren rond het groen, zijn er goede afspraken gemaakt met de 
betrokkenen. 
 
De gemoederen rond deze twee onderwerpen hebben geleid tot een oproep aan het 
bestuur om zich te bezinnen op de doelstelling van de vereniging en 
belangenbehartiging van de wijkbewoners, met name naar de Gemeente toe. In het 
najaar is daarover een advies opgeleverd door een werkgroep, dat de aanleiding 
vormt voor een te voeren discussie. 
 
Wat niet door kon gaan: 
Koningsdag en Kunst over de Vloer zijn helaas vervallen in 2021, daarmee misten 
we twee zeer gewaardeerde activiteiten. 
 



 
 
Afsluiting jubileum festiviteiten: 
Met een flinke vertraging is het kunstproject van de vereniging vanwege het jubileum 
eindelijk in oktober afgesloten. Een beeld, cadeau van de wijkvereniging aan de wijk 
is feestelijk onthuld op 9 oktober 2021. Zie ook verderop voor details. 
 
Op oudejaarsdag werd Leiden opgeschrikt door de moord op Esmée. Voor direct 
omwonenden in onze wijk was dit aanleiding om een inzameling te houden met als 
thema ‘Bloemen voor Esmée’. In die actie toonden de wijk, bewoners, ondernemers 
en verenigingen, saamhorigheid.  
 
Activiteiten 
 
In deze paragraaf een korte opsomming van activiteiten gerealiseerd in 2021. 
 
Extra wijkkrant: 
Met het oog op het referendum over het inrichtingsplan voor het Roomburgerpark is 
in maart een extra wijkkrant uitgebracht, waarin verschillende gezichtspunten de 
revue passeerden. In de aanloop naar het referendum is bestuurslid Bob Gouloze 
opgestapt, hij kon zich niet verenigen met het neutrale bestuursstandpunt over het 
Roomburgerpark.  
 
Dodenherdenking: 
De kranslegging bij het monument aan de Zeemanlaan is verricht door Han van 
Overbeeke en Jackelien Kuntz.  
Het was een sobere plechtigheid, maar daarom niet minder indrukwekkend. De 
toespraak 'Na 75 jaar vrijheid' die voorzitter Han van Overbeeke heeft geschreven is 
op de website geplaatst. 
In verband met de beperkingen door corona hebben slechts enkele bestuursleden de 
plechtigheid bijgewoond en 2 minuten stilte in acht genomen.  
 
ALV: 
De ALV heeft in mei 2021 online plaats gevonden. Ondanks deze virtuele manier van 
vergaderen hebben er zo’n 45 leden deelgenomen.  
De kascontrolecommissie heeft het financiële verslag goedgekeurd waarop de ALV 
het oude bestuur heeft gedéchargeerd. We hebben na vele jaren afscheid genomen 
van penningmeester en institutioneel geheugen Karin Jansen. De nieuwe 
bestuursleden zijn tevens benoemd: Loes van der Hulst als penningmeester en John 
Molenaar als lid. 
Tijdens deze ALV is een werkgroep tot stand gekomen: werkgroep 
Doelstelling/Belangenbehartiging Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. 
Deze werkgroep wordt gevormd door: Ellen Berends, Mieke Schlatmann, Jeroen 
Birnie en Maarten Stoffers (Werkgroep Profburgwijk Duurzaam). Voorzitter Han van 
Overbeeke heeft gefungeerd als aanspreekpunt van het bestuur.  
De werkgroep heeft een rapportage opgeleverd met daarin een flink aantal adviezen. 
Daarover praten we op de komende Algemene Vergadering verder. 
 



 
 
Onthulling beeld Molecular in de wijk: 
Op zaterdag 9 oktober 2021 is het cadeau ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van de wijkvereniging onthuld door wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en 
Wonen en wijkbewoner Fleur Spijker. Dit beeld is in 2021 vervaardigd door Fleur van 
den Berg en mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Lucas 
van Leyden fonds. Het beeld is geplaatst in de middenberm, op de hoek van de 
Burggravenlaan en de Fruinlaan.  
Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats op een zonnige namiddag in aanwezigheid 
van ruim 60 buurtbewoners en genodigden.  
 
Vrijwilligers borrel: 
Op 12 december hebben we een vrijwilligersborrel georganiseerd bij de Tuin van de 
Smid. Er waren zo’n 50 vrijwilligers aanwezig. Ze gingen naar huis met een lekker 
doosje bonbons van Banketbakker Jacobs. Het was een geslaagde borrel, waarin 
contacten met de bestuursleden van de vereniging konden worden aangehaald. 
 
Uitleen materialen 
 
Het was ook wat betreft de uitleen een rustig jaar, omdat er geen activiteiten konden 
plaatsvinden in de wijk. 
 
Ouderencontact 
 
Ouderencontact Profburgwijk is een zelfstandige organisatie die ouderen informeert 
over activiteiten en voorzieningen in de wijk en sociale contacten in deze groep 
faciliteert. Het afgelopen jaar heeft de organisatie niet veel kunnen ondernemen en 
zijn veel doorlopende activiteiten afgeschaald of gecanceld. 
 
Wijkissues  
Onderstaande thema’s hadden de aandacht van het bestuur, 
voortgang/ontwikkelingen hierin werden gerapporteerd in de wijkkrant en tussentijdse 
digitale wijk-updates: 
a. Roomburgerpark 
b. Werkgroep verduurzaming 
c. Lammenschans – station 
d. Leeftijdsbestendig wonen (samen met Ouderencontact) 
e. Oppenheimstraat: gymzaal 
f. Riool Professorenwijk Oost. 
g. P.J. Blokhof 
h. Hoge Rijndijk herinrichting 
i. Omgevingsvisie 
j. Verkeersveiligheid 
 
Ledenoverzicht 
 



 
 
 2021 

Leden 
2021 

Donateurs 
2020 

Leden 
2020 

Donateurs 
Aantal op 1 januari 836 46 881 45 
Aantal aanmeldingen +42 +1 +22 +2 
Aantal opzeggingen* -31 -7 -40 -1 
Aantal royeringen -35 0 -27 0 
Aantal op 31 december 812 40 836 46 

 
*Voornaamste reden van opzegging is verhuizing of overlijden. Royeren van leden 
gebeurt conform de statuten als ze 2 jaar geen contributie hebben betaald ondanks 2 
aanmaningen. Het afschrijven van donateurs gebeurt als zij 1 jaar geen bijdrage 
hebben betaald. 
 
Communicatie 
 
In 2021 is de huidige communicatiestructuur onderhouden en gecontinueerd: de 
Wijkkrant, de Wijkupdate, website en facebook. 
De wijkkrant is zoals elk jaar 3x uitgekomen en wordt grotendeels uit advertentie-
inkomsten gefinancierd. 
De digitale Nieuwsbrief Wijkupdate is 3x verschenen. 
Het aantal bezoeken op de website was: 11.900 bezoeken/sessies, vorig jaar was 
dat 12.200. 
 
Afsluiting 
 
We kijken terug op een jaar waarin we niet alle geplande activiteiten hebben kunnen 
uitvoeren, desondanks was het een boeiend jaar.  
We staan aan de vooravond van grote ontwikkelingen in de stad en ook in onze wijk, 
zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Daarnaast kunnen we, zoals het er nu uitziet 
de activiteiten in 2022 weer als vanouds organiseren. De voorbereidingen voor 
Koningsdag en Kunst over de Vloer met behulp van een nieuwe programmeur zijn 
weer in volle gang! 
 
Het bestuur: 
Han van Overbeeke, Chris van Voorden, Karin Verbaken,  
Loes van der Hulst, John Molenaar en Jackelien Kuntz 
 
 


