Verslag Jaarvergadering 29 april 2021 – 20.00 – 21.30 uur – Online
Aanwezigen: Esther de Koning, Reini Hulsker, Jaap Stokking, Liesbeth Dijkdrent, Geert Jan
Frese, Gerard Slokker, Eric Onnes, Terry en Martèn Lamboo
1. Vaststellen van de stukken
• De Jaarrekening 2020, het Jaarverslag 2020 en de Begroting 2021 van de
wijkvereniging worden vastgesteld.
2. Verkiezing bestuursleden & kascommissie
• Esther de Koning wordt benoemd tot algemeen bestuurslid en Jaap Stokking wordt
benoemd tot voorzitter.
• Jan Blok en Edwin Mac Gillavry worden benoemd tot leden van de Kascommissie.
3. In het gesprek komen de volgende onderwerpen naar voren.
• Sociaal spreekuur WMO en formulierenhulp. Terry Lamboo maakt zich zorgen over
het missen van een sociaal (inloop) spreekuur in huis van de buurt Matilo. Ook tijdens
de lockdown periode moeten mensen terecht kunnen hiervoor. Ze gaat contact
zoeken met Manon van der Hoeven, sociaal werker WMO-team, Roodenburgerstraat.
•

Liesbeth vraagt hoe we de bewoners meer kunnen betrekken bij de activiteiten in de
wijk en interesseren voor de wijkvereniging. Meer reclame maken voor onze media,
zorgen voor meer input, zodat vaker gekeken wordt. Linkje Facebook Wijkvereniging
op de homepage website plaatsen.

•

Eric Onnes, bestuurslid van Stichting Mooi Matilo, praat ons bij over de
ontwikkelingen in het komend jaar. Binnenkort wordt uitsluitsel verwacht over de
erkenning van Park Matilo als UNESCO Werelderfgoed als onderdeel van de Limes.

•

Jaap heeft kennisgemaakt met onze nieuwe wijkambassadeur Duurzaamheid.
Maaike Vinkenburg is enthousiast gestart met haar missie om in de wijken Roomburg
en Meerburg de bewoners te inspireren tot verduurzaming en energiebesparende
maatregelen. Ze brengt nieuw elan in de commissie Duurzaamheid.

•

Nu de wijkenvisie dit jaar afloopt en volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn,
roept dat de vraag op welke wensen er nog leven voor verdere verbetering van onze
wijken. Er worden diverse thema’s genoemd, zoals minder verkeer (maar beter
openbaar vervoer) en meer groen.

•

Voor de commissie Verkeer en veiligheid zoeken we nog een lid die dit onderwerp ter
harte gaat en voor de wijk gesprekspartner wil zijn met de gemeente.

•

De gemeente Leiden heeft een nieuwe Omgevingsvisie 2040 opgesteld. Eerste
inspraakronde is mogelijk tot 14 mei. Ook voor onze wijk van belang om te reageren.

Om 21.30 uur wordt de Jaarvergadering door de voorzitter afgesloten.
-0-0-0-

