
 

 

 

 

Verslag jaarvergadering stichting Wijkcomité Vogelwijk 2022 

Dinsdag 15 maart 2022 in het speeltuingebouw aan de Nachtegaallaan in Leiden 
 

Aanwezig: 20 personen. Verslag: Cees Meijer, secretaris Wijkcomité 

 
1. Opening vergadering 

Mark Peerdeman, voorzitter van de stichting Wijkcomité Vogelwijk, opent de 
vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens schetst Mark kort het doel 
van de stichting Wijkcomité Vogelwijk, die bijna vijftig jaar geleden is opgericht. Het 
Wijkcomité vindt het belangrijk dat alle wijkbewoners zich verbonden voelen met 
elkaar en met de wijk. Het wijkcomité probeert de bewoners zoveel mogelijk te 
informeren en te betrekken bij allerlei ontwikkelingen in en om de Vogelwijk, die van 
belang zijn voor een prettige en (sociaal) veilige leefomgeving, waar iedereen zich 
thuis voelt. Het Wijkcomité heeft geen formele bevoegdheden en er is ook geen 
sprake van een formele vertegenwoordiging namens de wijk. Zie daarvoor de statuten 
op www.leiden.vogelwijk.nl/wijkcomite-rolverdeling 
 
Vervolgens stelt Mark kort de leden van het comité voor: Mark Peerdeman voorzitter, 
Cees Meijer secretaris, Edward Iemenschot penningmeester en Michelle Kruijshaar, 
Rosanne Snieders en Thera Stam  

 
2. Financieel verslag - vaststelling jaarrekening 2021 en begroting 2022 

Edward Iemenschot, penningmeester stichting Wijkcomité Vogelwijk, presenteert de 
cijfers.  
Het banksaldo per eind 2021 bedraagt € 4.129 
Het eigen vermogen per eind 2021 bedraagt € 4.304 
 
Hierover waren geen vragen. 
 
De begroting voor 2022 ziet er als volgt uit: 
Inkomsten: 
- Subsidie aan Wijkcomité     € 1.121 
- Wijkfeest       €    800 
- Advertenties       €    500 
- Bijdragen bewoners Nieuweroord boek Vogelwijk  €    500 
Kosten: 
- Praatvogels       € 1.500 
- Organisatie (bank, flyers, bedankjes enz.)   €    350 
- Wijkfeest       € 1.000 
- Andere activiteiten      €    300 
- Boek Vogelwijk      € 3.000 
    
Saldo 2022:        -/-  € 3.229 
   Banksaldo eind 2022:    € 1.079 
   Eigen vermogen eind 2022:    € 1.079 

 
John van Haasteren vraagt wat wordt bedoeld met het boek Vogelwijk.  
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Cees Meijer vertelt dat het de bedoeling is dat het boek “De Vogelwijk, de 
geschiedenis van een Leidse buurt”, dat in 2010 onder de eindredactie van Hans 
Dirken verscheen, wordt geactualiseerd. Zie www.leiden.vogelwijk.nl/historie 
Evenals de vorige keer, krijgen alle wijkbewoners ook een exemplaar van deze tweede 
editie. Cees is in gesprek met een uitgever en heeft via fondsen al een groot deel van 
de benodigde middelen binnengehaald. Het Wijkcomité probeert het resterende deel 
via crowdfunding aan te vullen. 
Cees gaat binnenkort met Hans aan tafel om een plan van aanpak te maken. 

 
3. Kascommissie 

De leden van de kascommissie 2021, Frits Hüsken en Diederik van Rijn, verklaren 
dat zij ten huize van de penningmeester Edward Iemenschot de administratie en 
onderliggende financiële stukken over het kalender- en boekjaar 2021 van de 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk hebben gecontroleerd. 
Verder verklaren zij dat daarin geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en dat de 
stukken een getrouw beeld geven van het betreffende boekjaar. 
 

4. Afscheid leden en welkom nieuwe leden Wijkcomité 

• Dick de Vos heeft eind 2021 afscheid genomen, Mark heeft hem tijdens een 

bestuursvergadering bedankt voor zijn inzet. 

• Cees Meijer neemt deze jaarvergadering afscheid. Mark dankt hem voor zijn inzet 

en is blij dat hij wil blijven coachen op het gebied van communicatie enz. en dat 

hij lid blijft van de redactie van de Praatvogel. 

• Michelle Kruijshaar en Rosanne Snieders treden aan als nieuw lid 

• Thera Stam neemt dit najaar afscheid, dus denk er vast over na of je tegen die tijd 

lid wilt worden van ons actieve team. Ook probeert Thera zelf een opvolger te 

vinden, aan wie zij dan haar dossiers kan overdragen. 

5. Verslag activiteiten in 2021 
Mark constateert dat door de coronacrisis helaas activiteiten niet zijn doorgegaan. 
Bijvoorbeeld de Nieuwjaarsborrel en het Wijkfeest annex Energiemarkt. De 
jaarvergadering hebben we in 2021 noodgedwongen digitaal moeten houden. 
 
Maar er is ook goed nieuws te melden: 
De website van de Vogelwijk is enorm gegroeid, is dynamisch en biedt heel veel 
(actuele) informatie. Dit alles dankzij Joke Ouwehand met IT-support van Kees van 
den Aarsen. 
We hebben weer mooie edities van de Praatvogel uitgebracht en denken erover om 
dit jaar een jubileumeditie te maken. Weet overigens dat de Praatvogel behoort tot 
het Leids Erfgoed en sinds 1997 voor de generaties na ons is opgeslagen bij Erfgoed 
Leiden en Omgeving (voorheen Regionaal archief geheten) 
Heb je (ideeën voor) kopij, meld je dan bij de redactieleden Mark Peerdeman, Cees 
Meijer of de onafhankelijke eindredacteur Rutger Hagen. 
Ook hebben we een aantal keren een digitale Nieuwsbrief met actuele informatie 
uitgebracht. Digitaal, omdat we het niet duurzaam vinden om papieren flyers te 
verspreiden. Behoor je nog niet tot de ruim 220 abonnees, geef je dan op bij 
secretaris@vogelwijk.nl 
Edward heeft met hulp van Tim Spruijt en Ruud en Thera Stam twee uilenkasten in 
een boom gehangen. Helaas is er een kast met de laatste storm weggewaaid, dus 
Edward gaat binnenkort weer opnieuw de ladder op. Ditmaal met een langere 
schroef. 
Michelle Kruijshaar laat mooie beelden zien van de opruimactie in het Bos van 
Bosman, Halloween en de Sinterklaasspeurtocht. 
Ook de 48e editie van de jaarlijkse opruimactie in het Bos van Bosman was weer een 
groot succes. Dit keer gingen zo’n 25 kinderen uit de wijk, samen met hun mama’s, 

http://www.leiden.vogelwijk.nl/historie
mailto:secretaris@vogelwijk.nl
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papa’s, oma’s en opa’s, aan de slag met de jaarlijkse schoonmaakbeurt van dit 
prachtige stukje Leids groen. De medewerkers van Cluster Groen en Beheer van de 
gemeente Leiden hielpen mee met een veegwagen en leverden handschoenen, 
afvalzakken en grijpers.  
Er zijn flessen, tegels, papier, plastic, tientallen blikjes, flessendopjes, lege 
verpakkingen en zelfs een bureaustoel, een computer en een koelkast uit het bos 
gehaald.  
Intussen zorgden verschillende wijkbewoners ervoor dat pannenkoeken werden 
gebakken die, ook weer traditiegetrouw, na afloop in speeltuin aan de Nachtegaallaan 
door de harde werkers zijn opgegeten. 
 
Dankzij Rosanne en Michelle organiseerden we ook nieuwe activiteiten.  
De eerste editie van Halloween sloeg bijzonder goed aan. Met hulp van veel ouders is 
er een prachtige griezeltocht in het Bos van Bosman uitgezet en konden kinderen 
door heel de wijk aanbellen voor een trick-or-treat.  
De eerste Sinterklaasspeurtocht was ook een succes. Kinderen gingen langs 
verschillende huizen om letters ‘op te halen’, waarmee een woord kon worden 
gevormd. Iedereen die heeft meegedaan: bedankt!  
We hebben heel veel positieve reacties gehad en zowel Halloween als de 
Sinterklaasspeurtocht krijgen een vervolg. 
 

6. Dossiers 
Vervolgens noemt Mark kort de dossiers die het Wijkcomité onder handen heeft. 
• Het nieuwe bestemmingsplan Endegeest   
• De Mobiliteitsnota en de verkeersplannen in de directe omgeving van onze wijk 
• De Omgevingsvisie 2040, samen met de Raadsherenbuurt. Deze geeft richting 

aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad.  
• Verkamering in onze wijk. Gelukkig is er een stop op de vergunningverlening, 

omdat dit onderwerp aandacht heeft van de landelijke politiek. 
 
John van Haasteren vraagt naar aanleiding van deze onderwerpen ook aandacht voor 
de ontwikkelingen in het Bio Sciencepark.  
Francien Zeggelt (D66) kan daarvan zeggen dat daar de komende tien tot vijftien jaar 
geen activiteiten plaatsvinden die de Vogelwijk raken. 
Friso Versluijs (VDD) van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde heeft, 
samen met deze werkgroep, bij de gemeente aandacht gevraagd voor de integrale 
benadering van verkeersontwikkelingen. Bijvoorbeeld is er nu sprake van het 
verkeersluw inrichten van de Rijnsburgerweg. De vraag is hoe de gemeente zich dat 
voorstelt. Als hij in de Gemeenteraad wordt gekozen, wil hij daar aandacht voor 
vragen. Eventueel samen met Francien. 
 

7. Herinrichting van de wijk 
Edward schetst de activiteiten van het Wijkcomité m.b.t. de herinrichting. Hij en 
Cees hebben daarbij erg veel gehad aan de meedenkgroep, bestaande uit Charlotte 
Van Beuzekom, Gigi Van Rhee, Hans van der Stok, Erik van Noort en Jeroen Zwart.  
 
In de gesprekken met de gemeente kwamen aan de orde: 

• Vervanging riool, scheiden van rioolstelsel 

• Vernieuwen straten, stoepen en het groen 

• Uitbreiding fietsparkeren 

• Klimaatadaptatie (o.a. waterdoorlatende parkeerplaatsen) 

• Herinrichting uitgang Blauwe Vogelweg 

• Herinrichting uitgang Nachtegaallaan (met behoud auto-uitgang) 

• Lus in fietspad uitgang Lijsterstraat 
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Na de eerste bewonersavond in 2020 in de scholengemeenschap De Driestar, is er 
veel gebeurd. Zie ook de verslagen op onze website www.leiden.vogelwijk.nl 

• Er zijn online participatiesessies geweest 

• De DoeMee-enquête 

• Diverse overleggen met projectteam gemeente, samen met de meedenkgroep 

• Eigen verkeers- en parkeerdruktellingen 

• Eigen wijkenquête  

• Extra Nieuwsbrief Wijkcomité 

• Eigen enquête verkeersdrempels Merel- en Roodborststraat 

• Extra enquête DoeMee over twee varianten uitgang Nachtegaallaan 

• We hebben ingesproken in de Raadscommissie 
 
We kijken terug op een bijzonder constructieve samenwerking met de gemeente en 
zijn tevreden met het resultaat. 
 
Hoe verder: 

• Eerst komt de Vogelwijk aan de beurt, dan de Raadsherenbuurt 

• Start werkzaamheden Vogelwijk eind 2022 of begin 2023 

• Asbestonderzoek riolering loopt op dit moment 

• Vervanging riool tot aan erfgrens is onderdeel project 

• Riool op eigen terrein bewoners buiten scope (voor eigen rekening en risico 
bewoners) 

• Gemeente adviseert over rioolvervanging huisaansluiting en mogelijkheden 
scheiden afvoer regenwater 

 
Francien Zeggelt adviseert een expertisewerkgroep op te zetten, samen met 
raadsleden. In Laren (NH) is daarvan een goed voorbeeld actief. Zij raadt aan 
daarover eens contact met Laren op te nemen. 
Toevallig heeft Cees Meijer binnenkort een eetafspraak met (zijn oud-collega) 
Nanning Mol, de huidige burgemeester van Laren en zal het daar met hem over 
hebben. 
 

8. Conclusies uit de enquête van de stichting Vogelwijk Energiezuinig  
Joke Ouwehand, secretaris van deze stichting, presenteert de resultaten van de 

onlangs gehouden enquête. Vogelwijk Energiezuinig wilde daarmee antwoord 

krijgen op de vraag of zij op de goede weg zijn en of dat dingen anders moeten. 

De bevindingen vind je op de website  www.energiezuinig.vogelwijk.nl  

Een verslag vind je ook elders in deze Praatvogel 
 

9. Wat doet het Wijkcomité in 2022 

• Jaarvergadering 

• Praatvogels 

• Wijkfeest op zaterdag 4 september 

• Opruimactie Bos van Bosman 

• Nieuwjaarsborrel 

• Halloween, Sinterklaas, 

• Wandelingen over de Rijnsburgerweg en Endegeest, Garage sale, Kubb tournooi, 
spelletjesavonden 

• Vogelwandeling, lezing vogeltrek 
 
Hou de Praatvogel en de website goed in de gaten voor de agenda 

 
10. Bewonersinitiatief Oekraïne 

http://www.energiezuinig.vogelwijk.nl/
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Vanuit de wijk is er interesse om een bewonersgroep te formeren die activiteiten 
ontplooit voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze groep is géén vervanging voor het 
contact tussen gemeente en bewoners, maar een meedenkgroep (net zoals bij de 
Verkeersgroep). 
Deze groep spreekt dan ook niet namens de wijk en maakt geen deel uit van het 
Wijkcomité. 
Het Wijkcomité wil echter, in de persoon van Rosanne Snieders, graag aansluiten bij 
deze groep. 
Wil je meedoen, laat het weten aan Arnold Oostveen of Rosanne Snieders via 
secretaris@vogelwijk.nl 

 
11. Vragen en aanvullingen uit de zaal 

• John van Haasteren vraagt zich af of de Koffieochtend weer wordt opgestart, nu de 
coronamaatregelen dat toelaten. Cees informeert bij de initiatiefnemers.  

 

• John wil tevens graag laten weten dat hij door een avond als deze trots is op de 
Vogelwijk. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe je als wijk kunt samenwerken! 

 

• En verder de vraag vanuit het Wijkcomité wie zich wil inzetten voor onze wijk. Je 
bent welkom als nieuw bestuurslid, maar ook als je slechts af en toe wat tijd over 
hebt, maken we graag gebruik van je diensten. Bijvoorbeeld om mee te helpen bij het 
organiseren van activiteiten. Aanmelden bij secretaris@vogelwijk.nl 

 

12. Slot vergadering 

Mark sluit de vergadering om 21.30 uur, waarna er nog gelegenheid is om na te praten. 

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit verslag? Stuur een mail naar 
secretaris@vogelwijk.nl 
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