Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op

Dinsdag 21 mei 2013
Buurthuis ‘De Pancrat’
Middelstegracht 85
Leiden
Aanvang 19.30 uur
Zaal open vanaf 19.00 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter dhr. Arie Korteweg.
Vaststelling agenda
In- en uitgaande post
Mededelingen vanuit het bestuur
Mededelingen vanuit de leden
Presentatie door Aaf Verkade
Het onderwerp van haar presentatie wordt toegelicht
in de bijlage onderaan deze agenda.

7.

Korte pauze

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Verslag Algemene Ledenvergadering 20 november 2012
Goedkeuring concept-jaarverslag 2012
Goedkeuring financieel-jaarverlag 2012
Verslag kascommissie
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Het concept jaar- en financieel verslag 2012 is:
opvraagbaar via e-mail: info@hood-leiden
of telefonisch op te vragen bij het secretariaat, tel.: 071 - 5214410
Punt 9 van de agenda wordt toegelicht door dhr. Henri Zegers, Team Wonen.
Punt 10 van de agenda wordt toegelicht door mw. An de Vetten, penningmeester HOOD.

HOOD stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
Namens het bestuur,
J. Cambier,
secretaris.

Lezing met film: Groene zelfredzaamheid in en rond Nieuw Groenhoven
Havenwijk-Zuid, waarin zich ook het Ons Doel-complex Nieuw Groenhoven bevindt, kent
al ruim tien jaar een gemêleerde groep buurtbewoners die met groene vingers hun wijk
leefbaar(der) maken.
Dat in de naam Nieuw Groenhoven al iets groens zit, is eerder een leuk poëtisch
toeval dan een oorzakelijk verband.
De huurders van Ons Doel spelen een steeds grotere rol in een aantal van de groene
acties in de buurt, terwijl Ons Doels’ wijkzaaltje “De Meelbox” aan het Looiersplein
regelmatig gebruikt wordt voor groene bijeenkomsten waarin tips en ervaringen
onderling worden uitgewisseld.
Zo werd in 2004, na een plantenbakkenactie op de Kijfgracht, spontaan het eerste
‘onkruidconvenant’ getekend met de gemeente. Doordat er sindsdien geen
onkruidverdelgingsmiddelen meer worden gebruikt, leeft de stadsnatuur enorm op.
Langzamerhand kruipen de plantenbakken ook buiten ‘de Kijf’ de hoeken om en de
bruggen over. Ook zijn door een sponsoring van Ons Doel, mooie plantenbakken langs de
Waardgracht geplaatst. De door de gemeente gestimuleerde geveltuintjes ontspruiten
intussen ook her en der. Iedereen heeft daar plezier van, mens én dier!
Het succesvolle en inmiddels ook elders in het land gevolgde wijkinitiatief Kat uit de
Gracht (KUG) is ook ontsproten in deze waterrijke wijk. Door middel van voorlichting en
geplaatste reddingsmiddelen, zijn al ruim twintig katten levend uit de grachten gekomen
in dit ‘Kleine Venetië’.
De buurtkruidentuin op het Looiersplein (aan de Waardgracht) is het resultaat van een
één-tweetje met de wijkmanager René Verdel van de gemeente Leiden: die zat in zijn
maag met de ‘kattenbak’: een speciaal voor buurtkinderen aangelegde en omheinde
grote zandbak waar niemand zijn kinderen meer in liet spelen. Tijdens de nationale
vrijwilligersdag NL Doet in 2011 is de zandbak door een grote groep Rabobankmedewerkers én buurtbewoners omgetoverd tot kruidentuin. Geregeld wordt er driftig
gewied en geplant door een groepje Havenwijkbewoners, een héél klein groepje helaas….
En als dit groepje niet snel gaat groeien, verdwijnt de animo voor de kruidentuin en
dreigt ‘bestrating’ ten behoeve van parkeerplaatsen… daarom hierbij alvast de dringende
oproep: help uw mooie buurtje en wied een half uurtje! Het mooie is: hoe groter
de groep vrijwilligers, des te minder werk er voor elk van hen is en ook des te minder
een probleem, als mensen eens niet kunnen.
Eén van de drijvende krachten achter de verschillende (groene) wijkinitiatieven is
Aaf Verkade. Zij bedenkt met buurtbewoners plannetjes om knelpunten in de buurt aan
te pakken en weet die i.s.m. diverse afdelingen bij de gemeente Leiden ook te realiseren.
Echter, om buren te enthousiasmeren én om de goede resultaten vast te houden, moet
er een constant beroep worden gedaan op de bewoners.
Aaf is inmiddels (met een snorkel-vergunning) als letterlijk “drijvende kracht” ook ónder
het wateroppervlak de stadsnatuur in kaart aan het brengen en aan het opruimen. Via de
website onderwaterinleiden.nl en Twitter houdt ze geïnteresseerden op de hoogte van de
ontdekkingen. Zij zal op de Algemene Ledenvergadering van de HOOD een impressie
geven van de diverse buurtprojectjes. Ook zal ze nader ingaan op het
vissenmonitoringsonderzoek en a.d.h.v. foto- en filmbeelden laten zien wat en wie zij
zoal tegenkomt onder water.
Meer informatie vindt u op de websites verkademeisje.nl, katuitdegracht.nl en
onderwaterinleiden.nl. Wilt u zich nú al opgeven voor hand- en spandiensten in de
kruidentuin? Mail dan naar info@verkademeisje.nl.

