Notulen ALV maandag 28 september 2020
Digitale vergadering via Zoom, vanaf 20:00 uur
Digitaal aanwezig:
Leden: John Marks, Berend van Kampen (tevens lid kascommissie), Maaike Kiestra, Peter van
der Born, Ronald Timmermans, Frits van der Mark, Laurens Dokter, Gosse Offringa, Casper
Broekhuijzen. Bestuur: Ben Zech (voorzitter), Hugo Stegeman (penningmeester a.i.), Malou
van Hintum (secretaris, tevens notulist van deze vergadering), John Coenraad (lid).
Afwezig met bericht: Lia Veelenturf, Eva Bartlema, Linda de Joode, Hannie NieuwlandHuisman.
De vergadering
(1) De Conceptnotulen van de ALV van 2019 worden goedgekeurd.
(2) Hugo Stegeman wordt met algemene stemmen verkozen tot penningmeester van De Put
in de Oude Morsch. De overige bestuursleden treden af en worden herbenoemd.
(3) De kascommissie verleent het bestuur decharge, de leden stemmen in. We bedanken de
kascommissie voor haar werk. Kascommissielid Berend van Kampen verklaart zich bereid
om volgend jaar weer deel uit de maken van de Kascommissie. Hij zal het andere
Kascommissielid, Ron van Zanten, vragen of ook hij bereid is dit klusje nog een keer op zich
te nemen.
(4) [A] Er vindt een langdurige discussie plaats over een toekomstige jaarlijkse verhoging van
de advertentietarieven voor de buurtkrant, om te beginnen met €5 in 2021. Het huidige
tarief is, ongeacht de grootte van de advertentie, €45 per jaar. Men maakt zich zorgen of de
ondernemers in de buurt deze verhoging wel willen en kunnen opbrengen. Gaat deze €5 per
jaar (en dus niet per advertentie) de krant geen adverteerders kosten? Ook worden er grote
problemen voorzien als het tarief gaat samenhangen met de grootte van de advertentie,
want hiervan was tot nu toe geen sprake. De penningmeester zegt toe zich hier nog eens
over te buigen.
[B] Wat houdt het gratis lidmaatschap voor kinderen in? Met welke activiteiten gaat dat
gepaard? In dit verband wordt ook voorgesteld om de buurtkrant te vragen niet alleen
aandacht te besteden aan buurtbewoners die ons ontvallen, maar ook aan de pasgeboren
nieuwe buurtbewoners. Een van deelnemers aan de vergadering heeft als jonge vader wel
ideeën over een ‘welkomstpakket’ en zal ook contact leggen met de hoofdredacteur van
de buurtkrant om (jonge) kinderen en hun ouders letterlijk wat meer in beeld te krijgen.
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[C] De bankwissel van ING naar Triodos is akkoord.
[D] De aanmoedigingspremie voor vergroening kan op algemene instemming rekenen, als er
maar niet spontaan over wordt besloten. Het bestuur moet daar wel criteria en regels voor
opstellen – en die vermelden op de website en in de buurtkrant – waaraan het
vergroeningsinitiatief moet worden getoetst. Bovendien moeten de buren van de
initiatiefnemer het er ook mee eens zijn als het gaat om meer dan woonhuisbrede
initiatieven, zoals de houten kuipen in de Narmstraat. Een buurtbewoner geeft aan dat er
daarbij geen rekening mee is gehouden dat de gemeente nu niet meer met het
veegwagentje bij zijn voorgevel kan komen, omdat er een kuip vol bloemen en planten voor
zijn woning staat.
(5) Vragen, klachten, problemen, ideeën en initiatieven
Klachten:
– te veel en te vaak vrachtwagens in de buurt
– auto’s die eenrichtingsverkeer negeren
– nutteloos autoverkeer, lees: drugskopers die illegaal parkeren en na hun aankoop op
topsnelheid de wijk verlaten. Idem: automobilisten die afhaaleten komen halen
– paaltjes in de weg die te vaak naar beneden staan, m.n. aan het einde van de Morsstraat.
Ideeën voor mogelijke oplossingen hiervoor:
– bordje ‘geen doorgaand verkeer’ laten plaatsen
– bewegend paaltje in het wegdek
– handhaving vragen om einde middag en ’s avonds vaker langs te komen
– zie je dat in het wegdek paaltjes naar beneden staan, meld dat dan via
071 5 165 165 (gemeente Leiden) of 14 071 (regio Leiden).
Andere vragen en ideeën:
– waar blijven de auto’s als de parkeergarage verdwijnt?
Iemand droomt van een ondergrondse parkeergarage uitsluitend voor vergunninghouders.
Iemand anders wil kijken of elektrische deelauto’s voor de buurt dit probleem kunnen
oplossen.
– hoe zit het met de ruimte van de Vrienden van het Singelpark in de Stadstimmerwerf, waar
de buurtvereniging ook gebruik van zou mogen maken?
De Vrienden schijnen, ondanks geruchten waarin het tegendeel wordt beweerd, nog wel
steeds een gebruikersovereenkomst te hebben met Portaal. De secretaris gaat na wat de
stand van zaken is.
Rondvraag en mededelingen
De overlast van studentenhuizen in de wijk is sinds corona toegenomen.
De vergadering sluit om 22:00 uur.
Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezige leden.
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