Uitnodiging Ledenvergadering 2013
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Ledenvergadering op:
datum:
dinsdag 23 april 2013.
plaats:
Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9
tijd:
20.00 tot 21.30 uur.
Wie wil kan voor de vergadering met Tanneke Schoonheim† een wandeling door de wijk maken. Ze
licht dan de namen toe van een aantal stegen in onze wijk. Tanneke Schoonheim schrijft wekelijks
over dit onderwerp in het Leidsch Dagblad.
Wandelaars: om 19.00 uur verzamelen bij Ars
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Verslag LV 2012
4. Jaarverslag 2012 inhoudelijk ††
5. Jaarverslag 2012 financieel ††
6. Bestuursaangelegenheden:
a. Hans Crone treedt af.
b. Kandidaten voor het bestuur zijn: Ludo van Oyen en, Adri Klaassen, Max Heck stelt
zich een jaar beschikbaar voor het penningmeesterschap
7. Parkeergarage Garenmarkt en toekomst Breestraat
8. Rondvraag
9. Sluiting.
† Tanneke Schoonheim is hoofdredacteur Algemeen Nederlands Woordenboek bij het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie. Ze houdt zich bezig met lexicografie en historische taalkunde en is geïnteresseerd in
historische namen. In 2004 promoveerde ze op het proefschrift Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en
Zeeland tot het jaar 1300.
†† Het jaarverslag is te vinden op de website en bij de digitale Nieuwsbrief gevoegd. Het is beschikbaar bij de
vergadering.

NB: U wordt vriendelijk verzocht om na te gaan of u de contributie voor 2013 al heeft betaald
en zo niet om dat alsnog te doen, en ook graag die voor 2012. De contributie bedraagt per jaar
4 euro als u alleen woont, en 5,50 euro voor een huishouden van meer personen.
Het bedrag graag overmaken naar rekening 3664416 (ING), op naam van VVP&A Leiden met
vermelding van lidmaatschap of donateur. Meer mag ook! Wij versturen geen acceptgiro’s
meer om kosten te besparen.

Het bestuur op 24 april 2012 (v.l.n.r. Eveline van Lottum, Jacqueline Mos, Hans Crone, Clariet
Boeye, Jan Pieters, op de rug gezien onze wijkagent, Willem van Vliet
Kort verslag LV 24 april 2012
De ledenvergadering vond zoals gewoonlijk plaats in Ars en werd door ongeveer 30 leden bezcht.
Voor de vergadering kon men kennis maken met de plannen van Stadslab voor het Singelpark. Twee
vrijwilligers vertelden eerst iets over Stadslab, waarna we langs een gedeelte van het toekomstige
Singelpark wandelden.
Het verslag van de LV in april 2011 werd goedgekeurd, net als het jaarverslag van 2011. Onze
voorzitter Jacqueline Mos stipte enige punten aan: *We hebben veel tijd en energie gestoken in het
beïnvloeden van het evenementenbeleid. De gemeente is in 2011 begonnen met de evaluatie en we
hebben – samen met de andere wijkverenigingen van de binnenstad – herhaaldelijk aandacht gevraagd
voor de overlast door de geluidsniveaus, maar ook afval. *De districtsraden zijn opgeheven, wat we
betreuren, maar daarvoor in de plaats hebben de wijkverenigingen van de binnenstad met de gemeente
het (informele) Overleg Stadsdeel Midden ingesteld. Onze wijkmanager, René Verdel, blijft
aanspreekpunt in de gemeente . *Twee keer per jaar houden politie en binnenstad wijkverenigingen
buurtkaderoverleg. Wij melden daar overlast en andere problemen. *Ook over de parkeergarage op
de Garenmarkt is veel contact geweest met de gemeente. Namens de PAL zat Jan Pieters in de
begeleidingsroep. *Koert van der Velde volgde namens ons de besprekingen rond de plannen voor
studentenwoningen en een boekentoren op het terrein van de Oude Brandweerkazerne. Punten van
zorg daarbij: parkeren, (geluids)overlast door concentratie van studenten, en gebouwhoogte. *Ook de
plannen voor het Rapenburghotel op nr. 48 hebben we nauwlettend gevolgd. Er komen geen
restaurant en geen terras, wel ongeveer 73 kamers. *De plannen voor de Breestraat waren in 2011
nog niet af. Die zouden in het najaar van 2012 meer vorm krijgen. Het financiële deel van het

jaarverslag werd toegelicht door penningmeester Hans Crone. Er was € 5.000 aan reserve
opgebouwd door verschillende meevallers. Dat is gebruikt voor een jubileumboekje. Vervolgens is het
jaarverslag goedgekeurd, met dank aan Hans Crone en de kascommissie.
Bestuursaangelegenheden: twee bestuursleden traden af: Clariet Boeye, de secretaris, en
Jan Verbaan. Clariet kreeg applaus en een cadeau als blijk van waardering voor haar grote inzet. Als
nieuw bestuurslid werd Sita Dewkalie benoemd. Verder stelde de LV het Huishoudelijk Reglement
(gepubliceerd op de website) vast. Dit reglement regelt onder meer de benoemingstermijn van de
kascommissie. Tot nu toe zijn de heren Gerritsen en Breedveld als kascommissie opgetreden. Zij
werden hartelijk bedankt en kregen een fles wijn als blijk van waardering. Vervolgens is de nieuwe
kascommissie benoemd, met als leden Marjolijn Pouw en Lodewijk van Paddenburgh. Er zijn twee
redactieleden benoemd van de Hart van de Stadkrant: Carla van der Poel en Charlotte Boschma,
Vincent van Amerongen trad als redactielid af. Ten slotte kondigde Jacqueline de wijkborrel in
september aan. Niemand maakte gebruik van de rondvraag; het was een korte, zakelijke vergadering
met een gezellige borrel na.

De burgemeester krijgt het jubileumboekje van Jacqueline Mos aangeboden, foto Marjolijn Pouw

