
Concept-verslag ALV Buurtvereniging Zeeheldenbuurt op 18 december 2014 

Aanwezig: Ellen Thomassen, Ali Arnoldus, Ronald Arnoldus, Walter van Polanen, Geert Fortrie, Elly Arnoldus, 

Sandra Breugem, Pieter Dool, Annette Chaudron, Jo Verhoeven, Mikhail Scherrenberg, Cor Arnoldus, Karin 

Wibier, Wilfred van Duijvenbode, Annemarie Koopman. 

 

1. Opening om 19.00 

Cor Arnoldus opent de vergadering. Hij meldt dat de buurtvereniging deze vergadering voornamelijk houdt 

omdat ze statutair daartoe verplicht is. Vanavond staat alleen het jaarverslag en de jaarrekening 2013 op de 

agenda. Op de volgende ALV in februari en maart kijken we terug op het jaar 2014 en staat de uitvoering van 

de wijkvisie op de agenda. Vanavond stemt de gemeenteraad over de Wijkvisie Zeeheldenbuurt en over een 

amendement over klimaatadaptatie in de Zeeheldenbuurt. Dat is de reden dat we om uiterlijk om 20.00 de ALV 

willen afsluiten. Ronald Arnoldus vraagt wat de buurtvereniging van het amendement vindt. Cor antwoordt dat 

de vereniging het amendement ondersteunt: het gaat om het belang van een goede toekomstige afwatering 

van de buurt, bijvoorbeeld tijdige investeringen in riolering e.d. De Zeeheldenbuurt is volgens een intern 

rapport een risicogebied voor wateroverlast. Ronald vraagt de buurtvereniging dat rapport kan achterhalen. 

Annemarie zegt toe dit te proberen. 

 

2. Verslag ALV 8 april 2013 

Ellen Thomassen vraagt waarom er geen lijst van aanwezigen bij het verslag zit. Kan dit voortaan wel? 

Annemarie Koopman antwoordt dat dit nooit eerder gedaan is, maar dat het natuurlijk kan. Ronald Arnoldus 

vraagt wat de groencommissie sinds de oprichting gedaan heeft. Cor antwoordt dat de commissie in 2013 en 

2014 begin juni een actie met gratis planten voor de buurt heeft georganiseerd en ook de plantenbakken met 

geraniums aan de lantarens (deel) heeft vernieuwd. 

 

3. Jaarverslag 2013 

Geen opmerkingen. Er komen kleine tekstuele verbeteringen. 

 

4. Financieel verslag 2013 

Gevraagd wordt naar de subsidie van Portaal voor de groenactie. Karin Wibier legt uit dat we het bedrag voor 

2014 in 2013 gekregen hebben. Een kascommissie moet het verslag nog beoordelen. Sandra Breugem en Geert 

Fortrie melden zich aan.  Definitieve goedkeuring op de komende ALV in februari of maart 2015. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

Cor meldt dat hij aftreedt als voorzitter van de buurtvereniging. Hij heeft zich besloten terug te trekken in het 

belang van zijn gezin, zijn werk en zijn bestuurswerk voor de speeltuin. Hij meldt dat in de volgende ALV een 

voorzitter gekozen zal moeten worden en dat de buurtvereniging ook extra bestuursleden nodig zijn. Cor wil 

wel graag betrokken blijven bij de buurtvereniging, met name voor het onderdeel verkeer. Wilfred van 

Duijvenbode bedankt hem namens het bestuur. Het is jammer dat Cor vertrekt, maar we begrijpen het 

volkomen. In 17 jaar dat Cor bestuurslid was van de buurtvereniging, heeft hij bijzonder veel werk voor de 

buurt verzet. Daar mag de Zeeheldenbuurt hem dankbaar voor zijn. Cor heeft zoveel kennis; we hopen dat we 

daar in de komende jaren nog beroep op mogen doen. Suggestie uit de zaal: zet de oproep op de site en maak 

een omschrijving van wat het bestuurswerk inhoudt. 

 

Ronald Arnoldus vraagt of er door het bestaan van de bewonerscommissie en buurtvereniging geen twee 

kampen gecreëerd worden in de wijk, en of de besturen niet samen kunnen. Cor antwoordt dat beide clubs 

andere taken hebben: de BC is de gesprekspartner van de huurders met Portaal en de buurtvereniging 

vertegenwoordigt de belangen van alle buurtbewoners, met name richting de gemeente. Buurtvereniging en 

BC werken goed samen en informeren elkaar. De buurtvereniging neemt deel aan het vierpartijenoverleg met 

de BC, Portaal en de gemeente over de afstemming van de plannen van Portaal op de Wijkvisie. 

 

Ellen Thomassen vraagt of de buurtvereniging zich nog ingezet heeft tegen de parkeerbelasting. Cor zegt dat er 

door de wijkvisie geen tijd was om hierop als vereniging te reageren. Een andere reden was dat de buurt over 

dit onderwerp heel verdeeld is: een deel wil geen betaald parkeren, een ander deel wel. Zelf heeft hij enkele 

keren op persoonlijke titel deelgenomen aan door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten. Suggestie uit 

de zaal: zet een poll over parkeren en andere onderwerpen op de website van de buurtvereniging. 

 

 



Annemarie vertelt dat door de wijkvisie ook enkele andere onderwerpen zijn blijven liggen: de problematiek 

van de verkamering en het plan van de gemeente om honden tussen 17.00 en 10.00 los  te laten lopen in 

Leidse parken. De buurtvereniging gaat bekijken of het nog zinvol is op deze voorstellen te reageren.  

 

Tenslotte meldt Annemarie dat Jeroen Schrama op dinsdag 13 januari a.s., om 20.00 in ’t Schippertje een 

volgende bijeenkomst over energiebesparing organiseert . 

 

6. Sluiting vergadering om 20.00 


