Jaarverslag 2018 Belangenvereniging Haagwegkwartier
(zie ook: www.haagwegkwartier.nl)
Bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende wijkbewoners:
• Marjolijn Heijboer, voorzitter (Hasebroekstraat)
• Roy Wittenberg, secretaris, vanaf het voorjaar redacteur website (Van Lennepstraat)
• Hendrik van Putten, penningmeester, vanaf najaar algemeen lid (Da Costastraat)
• Alex Deutz, vanaf najaar waarnemend penningmeester (Da Costastraat)
• Marian Wezenbeek, algemeen lid, vanaf voorjaar secretaris (Haagweg)

Activiteiten
Doorlopende activiteiten
•
•
•
•

In 2018 waren er 7 bestuursvergaderingen.
Er was afgelopen jaar veel te doen rond de verkamering van een aantal panden in onze
buurt. Dit heeft doorlopend onze aandacht gehad. Er is veelvuldig contact geweest (veel per
mail) met omwonenden, met wijkvereniging Transvaal en met gemeenteambtenaren.
Een onderwerp dat ons in 2018 ook bezighield was het AVG-proof maken van de vereniging.
Ook is in 2018 tijd gestoken in de website. Er bestond een website van de
Belangenvereniging (haagwegnoord.nl) en een website van de wijk (haagwegkwartier.nl).
Omdat dit toch als verwarrend werd ervaren is besloten dat haagwegnoord.nl ophoudt te
bestaan en dat de belangenvereniging een vaste rubriek en eigen redacteur krijgt op de
website www.haagwegkwartier.nl

Activiteiten en bijzonderheden per maand
Februari
• Bijeenkomst bijgewoond over het woningbouwproject aan de Toussaintkade ter
plaatse van het ROC-gebouw achter de moskee. Project behelst een aantal
kluswoningen in het bestaande schoolgebouw en een aantal zelfbouwwoningen
daaromheen. Bijeenkomst was georganiseerd door de ontwikkelaar:
‘Steenvlinder’.
• Voor het eerst in een aantal jaren is de vraag om contributie te betalen uitgegaan. Deze
contributie is enige jaren ‘stilgelegd’ omdat er voldoende in kas was.
• Afspraak met wijkregisseur Francine Splinter om lopende zaken door te nemen.
Francine is voor Leiden Zuid-West vanuit de gemeente het aanspreekpunt voor
bewoners, wijkverenigingen, klankbordgroepen etc.

•

Afspraak met voorzitter speeltuin Westerkwartier. Doel van de afspraak was om meer
samen te doen, de banden aan te halen. Dit is afgelopen jaar wel gelukt.

Maart
• Politieke avond in de speeltuin als voorbereiding op de verkiezingen. Buurtbewoner
John Kroes was gespreksleider. Vertegenwoordigers van diverse politieke partijen
waren aanwezig en hadden zich goed voorbereid. Belangrijke thema’s waren groen,
verkamering en het drukke verkeer op de Haagweg. Ca 25 buurtbewoners bezochten
de avond.
• Op16 maart was er een zogenaamde schouw in de buurt. Twee bestuursleden en twee
medewerkers van de gemeente die zich vooral bezighouden met onderhoud hebben de
buurt doorkruist. Doel was om gebreken op een rij te zetten; denk daarbij aan kapot
straatmeubilair, verdraaide verkeersborden, scheve bestrating, afval in de sloten etc.
Ook is gekeken of de gebreken die een jaar eerder waren geconstateerd waren
verholpen. Dat was niet in alle gevallen zo maar we hebben wel geconstateerd dat kort
na de schouw een aantal mankementen verholpen zijn.
• Marian Wezenbeek neemt het secretariaat over van Roy Wittenberg. Roy gaat de
website doen.
April
• Algemene Leden Vergadering (ALV), deze werd door 11 leden bezocht.
• Aanwezig bij de feestelijke opening van de Moskee.
• Met een kraampje waren bestuursleden aanwezig tijdens de viering van Koningsdag in
de speeltuin.
• Werkgroep Verkamering is gestart, heeft gesproken met het bestuur.
Mei
•

Juni
•
•

Juli

•
•
•

Afspraak met Francine Splinter, onze wijkregisseur en Eva Rosheuvel (ondersteuner
Francine), beiden van de gemeente. Diverse lopende zaken besproken.

Alex Deutz komt het bestuur versterken en wil het penningmeesterschap wel
overnemen van Hendrik (benoeming volgt bij volgende ALV), in het najaar heeft hij
een belangrijk deel van de werkzaamheden van Hendrik al overgenomen.
Op uitnodiging van het college hebben 2 bestuursleden een bezoek gebracht aan
Leiden Culinair.

Bijeenkomst over herinrichting Boshuizerkade en Ter Haarkade, georganiseerd door
de gemeente.
Bijeenkomst door gemeente voor wijkverenigingen over o.a. AVG, creëren van
draagvlak, gebruik iDoe.
Inspiratiebijeenkomst voor wijkverenigingen bezocht.

Augustus
• Bijeenkomst georganiseerd door ontwikkelaar Steenvlinder over het
woningbouwproject van kluswoningen en zelfbouwwoningen aan de Toussaintkade
(voormalige ROC achter de moskee)
• Aanwezig bij jubileum speeltuin Westerkwartier

•

Bijeenkomst bezocht over herinrichting Boshuizerkade, georganiseerd door de
gemeente

September
• Inloopavond bezocht, georganiseerd door ontwikkelaar Steenvlinder over de
woningbouw Toussaintkade.
• Inloopavond over nieuwe woningbouw op het terrein van Noordman bezocht. Het is
de bedoeling dat ter plaatse van de houtopslagloodsen aan de Haagweg enkele
complexen met appartementen worden gebouwd met daarachter aan het water een rij
eengezinswoningen. De Molen en Woods blijven gehandhaafd.
• Burendag speeltuin. De speeltuin heeft een aantal ‘buren’ gecharterd om wat
speeltoestellen een verfbeurt te geven. Enkele leden van de belangenvereniging
hebben voor deze vrijwilligers een lunch verzorgd.
• Klankbordgroep Parkeren bijgewoond. Hier wordt de invoering en evaluatie van het
betaald parkeren besproken. Bijeenkomsten worden georganiseerd door de gemeente
en bijgewoond door bestuursleden van wijkverenigingen uit heel Leiden.
Oktober
• Zienswijze ingediend over woningbouw Toussaintkade (betrof parkeren, water,
erfafscheidingen).
• Wandeling samen met leden van wijkvereniging Transvaal door de buurt met
gemeenteambtenaren en ambtenaren Binnenlandse Zaken over verkamering in de
buurt. Doel was het uitwisselen van de gevolgen van verkamering, mogelijkheden
voor nieuw beleid e.d.
• Bestuursleden waren aanwezig bij de projectenmarkt Leiden Zuid-West; hier werd
door de gemeente en ontwikkelaars toelichting gegeven op de vele projecten die in
Leiden Zuid-West spelen.
• Bespreking herinrichting Boshuizerkade bijgewoond, georganiseerd door de
gemeente.
• Klankbordgroep Parkeren bijgewoond, georganiseerd door de gemeente.
November
• Receptie jubileum fa Verboon bezocht.
• Evaluatie betaald parkeren, bijeenkomst gemeente bezocht. Het is de bedoeling dat de
klankbordgroep invoering betaald parkeren stopt en dat er een ‘parkeerpanel’ komt
met o.a. vertegenwoordigers van wijkverenigingen die zich o.a. gaat bezighouden met
de evaluatie van het betaald parkeren en het parkeerbeleid in het algemeen.
• Gesproken met de wijkregisseur en Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) van
onze wijk John van Amsterdam die zich o.a. bezighoudt met handhaving. Lopende
zaken werden besproken.
December
• Kerstborrel. Dit jaar hebben we geen eigen kerstborrel of nieuwjaarsborrel
georganiseerd maar, ook in het kader van de samenwerking, aangesloten bij de
kerstborrel van de speeltuin.
• Voorzitter heeft een gesprek gehad met een student die onderzoek doet naar
participatie rond moskee.
Maart 2019, Marian Wezenbeek, secretaris.

