Jaarverslag 2016 Belangenvereniging HWK
Activiteiten
Ledenaantal 178
Doorlopende activiteiten
- Vergaderingen: Bestuursvergaderingen 6 X
- Met de gemeente: Klankbordgroep Invoering Parkeerregulering schilwijken 4X
- Onderzoek Verkamering (Voorstel door de gemeente)
- Borrel op de tweede zondagavond van de maand in Leidse Lente, Haagweg 4.
- Contact met de gemeente over de openbare ruimte (bestrating, huisvuil, groen etc.)
- Mercedes bouwt een nieuwe site www.haagwegnoord.nl en de bestuursleden delen hierop
regelmatig nieuws over de wijk.
Overige activiteiten:
Maart
Algemene Leden Vergadering
April
Verschillende keren overleg met Francine Splinter, toen nieuw als wijkregisseur voor onze
wijk. Zij spande zich in om een lijst met aandachtspunten onder de aandacht van
verschillende afdelingen van de gemeente te krijgen.
Mei
Overleg over het gebouw De Verleijding met de buurtvereniging van de andere kant van het
spoor. We maken ons zorgen over de parkeernorm van het gebouw. Bekend is dat er 59
parkeerplekken komen voor bewoners. Aan de gemeente wordt onze zorg meegegeven. De
bouwer houdt een presentatie over het gebouw bij de Leidse Lente. Het
bestuur gaat er heen en deelt informatie daarover op de site.

www.haagwegnoord.nl

Juni
- Bezoek aan de Molen D’Heesterboom. Een gezellig uitje op een zonnige dag. Diverse
wijkgenoten met hun kinderen waren aanwezig. De molenaars gaven een uitleg over historie
en werking van de molen. Het was genieten van een prachtig uitzicht over de omgeving.
- Inventarisatie van de fietsenstallingen en overlast van fietsen voor overleg met de
gemeente.
September
- Burendag. De speeltuin en Leiden Helpt deden in 2016 niet mee.
De belangenvereniging heeft op de Burendag met buren het groen in de wijk aangepakt.
Kale boomspiegels en plantenbakken werden voorzien van nieuwe planten en op het
Busken Huetplein kwamen buren langs voor een bak koffie.
- Inspiratiesessie met de gemeente. De gemeente heeft tweemaal de buurtverenigingen
uitgenodigd zodat die van elkaar kunnen leren. Aan bod kwam ondermeer Hoe krijg /houd
je de inwoners van je wijk actief om iets voor de wijk te doen, de inzet van internet, wat
verwacht de gemeente van de wijkvereniging.
- Vergadering over inrichting van het plein rond de Moskee. De gemeente heeft
omwonenden plein, vertegenwoordigers van de moskee en de belangenvereniging
uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het plein van de moskee.
November
-Begin van de Whatsapp groep Buurtpreventie.
-Een bezoek aan bierbrouwerij Pronck in Nieuwplaatz, het voormalige
ROC-schoolgebouw. De eigenaren van de brouwerij gaven een bevlogen
rondleiding waarbij het bierbrouwen op de voet gevolgd kon worden. Na veel
leuke weetjes over het brouwen van bier, was het goed proeven van IPA,
Tripel, Tarwebok en ‘Twee Spieghels’ bier.
-Er wordt geflyerd voor nieuwe leden. Elk huishouden dat nog niet lid is krijgt
een informatiebrief over wat de vereniging doet, met de vraag om lid te worden.

Verslag van activiteiten en acties op de website www.haagwegnoord.nl en via mail.

mei 2017, Roy Wittenberg, Secretaris

www.haagwegnoord.nl

