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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Professoren-en Burgemeesterswijk 2016 

Datum    16 maart 2016  

Bestuur  Regine Scholten (voorzitter), Joop van Pijkeren (secretaris, notulen), Agnes van Lierop 
(penningmeester), Astrid van Eerden, Monica Wigman en Eddie Lamberts 

 

1. Opening en vaststelling agenda   

Regine Scholten opent om 20.00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.   

2. Mededelingen en ingekomen stukken   

Afmeldingen: De heer en mevrouw Steenstra-Qualm, mevrouw Gera Breebaart, en de heren Michiel de Vries 
en Ad van der Waals.  

De heer Barendrecht merkt op dat het statutair gebied van de vereniging loopt tot de Hoge Rijndijk, en dit staat 
dus verkeerd op het plaatje in het jaarverslag (suggestie: zet de statuten op onze website) 

Er liggen flyers over de lezing over Professor Meijers op 11 april. Verder zijn er geen ingekomen stukken.   

3. Notulen ALV 2015: ter goedkeuring   

Ten aanzien van de notulen merkt Theo Halma op dat genoteerde opmerkingen vanuit de leden tijdens de 
vergadering zouden moeten worden vergezeld met de naam.  

Het verslag wordt verder goedgekeurd met dank van de voorzitter.   

4. Jaarverslag 2015: ter kennisname   

Dit jaar is het jaarverslag verfraaid met als reden mensen te enthousiasmeren. 

Regine Scholten leidt de aanwezigen door het jaarverslag. Hierbij worden de volgende onderwerpen 
aangestipt:  

SOCIALE ACTIVITEITEN: 

Koningsdag 
Het was weer een mooie dag met leuke activiteiten, muziek en vermaak. 

Open podium 
Veel bezoekers. De organisatie wordt dit jaar (2016) lastiger omdat een van de organisatoren van vorig jaar 
(2015) ermee stopt en het is moeilijk om tijdig een vervanger te vinden. We willen het nog wel organiseren, 
maar dan in elk geval op een ander tijdstip. 

Uitleenactiviteiten 
Uitleen van materialen. We hebben een nieuwe locatie gevonden in de Vredeskerk. Deze is groot, droog en 
kosteloos. 

Kerstviering 
Bij de Vredeskerk, met een kleine Kerstmarkt en drankjes en hapjes voor aanwezigen. 

Ouderencontact Profburgwijk  
Samenwerking is zeer goed. Separate activiteiten maar we steunen elkaar. Carolien Polderman (voorzitter) 
neemt het woord: “We zijn twee jaar bezig. Brengen een nieuwsbrief uit, hebben een website, vergaderen zo 
nu en dan, en hebben andere activiteiten. Mensen kunnen zich natuurlijk aansluiten.”  



2 
 

Kunst over de Vloer  
Georganiseerd op 1ste zondag van november 2015. Het was een succes en bijna helemaal uitverkocht. De 
volgende editie is op de eerste zondag in november 2017. 

Dodenherdenking  
4 mei om 19:00 uur Zeemanlaan. 

Leesgroepen  
Er zijn twee groepen actief, respectievelijk onder leiding van Martine Verhagen en Carolien Polderman.  

DOSSIERS: 

Spooronderdoorgang  
Astrid van Eerden neemt het woord. De Kanaalweg zal twee jaar afgesloten zijn en het verkeer wordt omgeleid. 
Wij zijn daarover (met name in verband met de veiligheid van fietsers) in gesprek geweest met de gemeente. 
Vanaf het voorjaar 2016 gaat dat starten. 

LAB071  
Het besluit is genomen om het bestaande wegennet te gebruiken als rondweg Leiden, Leiderdorp en 
Oegstgeest, in combinatie met de Rijnlandroute. Joris Castermans vraagt hoe de route loopt. Eddie Lamberts 
licht toe. Frits Venderbosch stelt dat de route ruim om onze wijk loopt. De heer Halma vraagt zich af hoe dit 
onze wijk raakt? Eddie geeft aan dat er vanaf de route afslagen zijn die naar onze wijk leiden. 

Betaplein en Greentower  
Het gebied wordt omgebouwd voor woongebied. Ananasweg wordt ook een woongebied. Lammenschansweg 
wordt aangepast, rotondes etc. Er staat veel te gebeuren de komende jaren (dit dossier wordt toegelicht in 
jaarverslag). 

Lorentzhof  
De renovatie is bijna af en als het goed is kunnen in juni 2016 de oude bewoners weer terug. 

Park Roomburg  
Vorig jaar was er wat onrust over de plannen om er een Leisurepark van te maken. Tijdens de ALV 2015 is hier 
over gesproken en later is er ook over gesproken met wethouder De Wit. Hem is door de fracties verzocht om 
te zoeken naar sportmogelijkheden binnen het bestaande areaal. 

Oppenheimstraat  
Dit dossier speelt al drie jaar en zit nu in de tweede fase. Teveel activiteiten op een klein stukje grond. Er 
worden veel gesprekken gevoerd met bewoners en gemeente maar de verkeersproblematiek is nog steeds niet 
afgerond. Het ligt in de verwachting dat de vergunning wordt gepubliceerd. 

Parkeren 
Per 1 januari 2016 geldt er betaald parkeren in onze wijk. Oorspronkelijk hebben wij ingezet op een uitbreiding 
van de blauwe zone maar dat is niet gelukt. Tot nu toe ontvangen wij weinig commentaar vanuit de wijk. Er is 
een klankbordgroep parkeren waarin allerlei belanghebbenden meepraten over dit onderwerp. Daarin wordt 
gesproken over het onderwerp. Bijvoorbeeld: waarom er zo weinig parkeerpalen zijn en hoe zit het met digitaal 
parkeren. De kraskaarten en de bezoekersvergunning zullen verdwijnen en digitaal parkeren komt ervoor in de 
plaats. Je kunt een beperkt aantal bezoekersuren inkopen, maar het wordt duurder. Het bestuur heeft in een 
zienswijze gesteld dat het niet zo kan zijn dat parkeren voor bezoekers duurder wordt door de invoering van 
kenteken parkeren.  

Verloop leden 
De wijkvereniging heeft inmiddels meer dan 1000 leden. 

Communicatie 
We hebben een Facebookpagina geopend en de website mooi gemaakt. We investeren in onze communicatie 
door in te zetten op goed en veel foldermateriaal, mooie flyers en een nieuw lay-out van het jaarverslag. Ook 
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de jeugd willen we aan ons binden via sociale media al zal dat tijd kosten. De heer Halma maakt de 
complimenten voor jaarverslag en Rinny Kooij beaamt dat. 

Het jaarverslag is voldoende toegelicht en besproken.   

5. Financieel verslag   

Verslag van de Kascommissie 
Mevrouw Musterd, van de Kascommissie verklaart dat de Kascommissie heeft vastgesteld dat de financiële 
administratie aan de voorschriften voldoet. Controle heeft plaatsgevonden door het doen van steekproeven, 
het bekijken van het grootboek, het checken van facturen, bankafschriften etc. De Penningmeester (Agnes van 
Lierop) heeft goed inzicht in de ledenadministratie en de financiële administratie en heeft alle vragen van de 
Kascommissie kunnen beantwoorden.  

Financiële stukken:  
De Penningmeester licht het financieel jaarverslag toe.   

Het financieel verslag wordt goedgekeurd en de Kascommissie stelt voor de Penningmeester en het voltallige 
bestuur decharge te verlenen. De Ledenvergadering verleent decharge aan het voltallige bestuur. 

6. Begroting 2016   

De Penningmeester licht de begroting toe.    

Koningsdag is positief geëindigd, net als Kunst over de Vloer en voor de activiteiten is iets minder uitgegeven 
dan begroot. De kosten voor de wijkkrant zullen hetzelfde zijn als dit jaar, mits de omvang van het blad gelijk 
blijft. Er is ruimte voor meer pagina’s. En de verenigingskosten zijn ook hetzelfde gebleven. 

De heer Halma heeft waardering voor verslag maar wellicht kunnen we meer duidelijkheid geven over 
uitgaven. En waarom zoveel reserve? De Penningmeester reageert daarop. 

De heer Halma vraagt naar de reservering voor de Statuten. Het plan is om de statuten te moderniseren maar 
hier is het nog niet van gekomen. Wat te doen met €1000? Dat zijn kosten voor de notaris. 

We begroten geld voor meer activiteiten voor jeugd, sport etc. We willen graag dat leden meedoen bij het 
organiseren en hulp vanuit de leden is broodnodig.  

Vragen naar aanleiding van de begroting:  
De heer Halma geeft aan dat de begroting niet klopt met werkelijke uitgaven. Er zit een klein verschil in het 
eind totaal van de verschillende overzichten.  

Nieuwe kascommissie  
De nieuwe commissie bestaat uit de volgende leden, welke benoeming door de algemene ledenvergadering 
wordt goedgekeurd:  

- Mevrouw Carla Musterd wordt herkozen 
- De heer Frans van Lelyveld wordt herkozen 
- Mevrouw Rinny Kooij wordt reserve kascommissie lid 
 

7. Jaarplan 2016   

De voorzitter geeft een korte toelichting op de verschillende ‘werkterreinen’ van de wijkvereniging. Deze 
beslaan belangenbehartiging, sociale activiteiten en organisatie en communicatie. De Voorzitter licht het 
jaarplan voor zover noodzakelijk toe:  

Belangenbehartiging  

x Parkeerbeleid 
x Verkeersmaatregelen in en rond de wijk 



4 
 

x Retailvisie - Regine geeft een kleine toelichting:  
x Bouwplannen in de wijk 
x Verkamering 

- Eddie Lamberts geeft aan dat we het afgelopen jaar regelmatig vragen van bewoners ontvangen 
over woningen die worden verbouwd voor verhuur wat voor overlast zorgt. En blijkbaar niet 
alleen bij ons in de wijk want nu staat het op de politieke agenda. Op dit moment heeft de 
gemeente juridisch niets in te brengen en het is de vraag hoe de gemeente daarin kan reguleren? 
Wij vinden: er moet een goede mix van bewoners zijn (jong/oud, man/vrouw, alleen/samen en 
werkend/studerend) 

x Beheer en onderhoud openbare ruimte en groen 
x Een schone en duurzame wijk: met deze onderwerpen willen we graag iets doen. 

- Rinny Kooij: suggestie en voorbeelden voor methoden om meer groen in de wijk te krijgen, bijen 
en vlinders in de wijk, boomspiegels. Aafke Verkade heeft een brief naar wijkvereniging gestuurd 
over Onderwater Leiden. Aafke Verkade wordt uitgenodigd voor bestuursvergadering. Met meer 
mensen proberen we dit onderwerp vaker op de agenda te krijgen. 

Sociale activiteiten  

x Meijerslezing 
x Koningsdag. De voorbereidingen zijn volop aan de gang.   
x De Dodenherdenking vindt plaats op 4 mei.  
x Sport- en Kinder-activiteit 
x Activiteiten gerelateerd aan groen en duurzaamheid 
x Wijkkrant. Er staan weer 3 edities op de agenda. 
x Kerstviering.  
x Uitleen materialen. 
x Samenwerking met Ouderencontact Profburgwijk 

Organisatie en communicatie 

x Verwerken van resultaten van leden enquête 
x Enthousiasmeren van wijkbewoners om actief te worden in de wijk 
x Werkgroepen en comités 
x Onderhouden communicatie met leden van de wijkvereniging 
x Nadere invulling missie, visie en communicatiebeleid 
x Onderhouden contacten met de politiek en andere beleidsbepalers. Het Jaarplan is voldoende toegelicht. 

Geen verdere opmerkingen 
 

8. Rondvraag en sluiting   

Tom ter Velde stelt dat het Stedelijk Gymnasium wil gaan uitbreiden. Direct omwonenden hebben geprobeerd 
om met de school in contact te komen, maar dat blijkt moeilijk te zijn. Regine Scholten geeft aan dat er contact 
is tussen de bewoners en bestuur van wijkvereniging. Wij signaleren dat het continue het geval is dat het 
bestemmingsplan wordt overschreden, terwijl je moet kunnen verwachten dat het bestemmingsplan iets 
voorstelt. We willen daar ook richting politiek iets over zeggen.  

Ton Polderman geeft aan dat het gebied ten noorden van de Hoge Rijndijk tot aan het water bij geen enkele 
wijkvereniging behoort en vraagt zich af of dit gebied niet bij onze wijkvereniging kan aansluiten (Ouderen 
Contact doet dat wel). Agnes van Lierop laat weten dat we dit twee jaar geleden al hebben geconstateerd in 
verband met de gemeentelijke subsidie die we hiervoor wel ontvangen. Het is uitgebreid besproken in een 
bestuursvergadering en er is toen besloten dit niet te doen omdat dit gebied dan moet worden bediend met de 
wijkkrant, projecten, etc. en daar is gewoonweg geen tijd noch menskracht voor. De heer Halma doet de 
suggestie om de voor- en nadelen ervan in kaart te brengen alvorens de statuten worden herzien.  
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Rob Beurse: zoekt een architect in deze buurt die het leuk vindt om architectuur van gebouwen uit onze wijk te 
bespreken in de wijkkrant. Carolien Polderman kent wellicht iemand. 

Willem van de Wal vraagt zich af of er initiatieven zijn om ‘autodelen’ te bevorderen. Monica Wigman geeft 
aan dat iedereen iets op Facebook kan plaatsen wat weer geliked kan worden. 

De Voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur. En geeft het woord aan Monica Wigman die een presentatie 
geeft over de uitkomst van de Leden Enquête. 

De avond wordt beëindigd met een borrel.    

* * * * *    


