
 
 
 
 
 
 
 
 

KORT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

gehouden maandag 11 april 2016 vanaf 20:00 uur, Morspad 4 
 
Aanwezig: K. Bergmann, J. Beusekom, P. Groen, W. Issendonck, R. Jansen, G. Marcelis, L. Meijer, H. Nieuwint, 
T. Nijhuis, L. Onderwater, R. den Ouden, T. Philippo, I. de Ruiter, J. Schouten, P. Viering, A. de Vries, A. 
Zwetsloot, C. Zwetsloot, Jan van Erp, Robbert Dijkhuis, Gerben Zwart, Ingeborg Hansen, Carla de Bruin 
Speciaal aanwezig: Chrissie van der Meijden, wijkregisseur (WR), John van Velzen, wijkbeheerder (WB) 

 
1. Opening/welkom door de voorzitter, voorstelrondje. I.v.m. drukke werkzaamheden is Jan van Erp 

(tijdelijk) afgetreden als voorzitter en vervangen door Robbert Dijkhuis. Jan van Erp is nu vicevoorzitter.   
2. Bestuursmededelingen / bespreekpunten:  

Vaststelling verslag ALV 2015: geen bezwaren dus met algemene stemmen vastgesteld. 
Activiteiten afgelopen jaar: naast de bestuursvergaderingen hebben er bestuursleden deelgenomen aan 
klankbordgroepen, contact gehad met de media, met de politiek, en ingesproken op de 
raadscommissievergadering over verkamering. Er is persoonlijk en via mail contact geweest, o.a. een 
persoonlijk gesprek met wethouder Laudy, maar het heeft maar weinig opgeleverd. 
In september is een wijkbijeenkomst georganiseerd. Er wordt verzocht, en toegezegd, de uitnodigingen 
voor vergaderingen/bijeenkomsten ook per mail te verspreiden. 
Herinrichting TV1: We hebben veel moeite moeten doen om uitleg te krijgen over de uitgaven van het 
budget voor vergroening van de wijk. Er is nog maar 10.000 van de 150.000 euro over, en meer dan 9 
nieuwe boompjes hebben we er niet voor teruggekregen. Verder is het geld uitgegeven aan gras en 
stenen (herbestrating, stoep). Hier maken we bezwaar tegen. 
Brandewijntje: onze bezwaren tegen de vergunningen zijn afgewezen maar we blijven alert. 

3. Vaststelling contributie Om privacy- en statutaire redenen is het niet mogelijk om alle wijkbewoners 
automatisch lid te maken. Daarentegen blijft lidmaatschap gratis en zijn alle wijkbewoners welkom. 

4. Bestuursverkiezingen 
Aftredend en herkiesbaar: Jan van Erp en Robbert Dijkhuis. Zij worden gekozen. Oproep voor nieuw 
bestuurslid, bij voorkeur uit Transvaal3, bij gebrek aan vertegenwoordiging uit dat deel van de wijk. 
Kirsten Bergmann heeft zich gemeld om bestuurslid te worden en wordt gekozen. Het bestuur bestaat nu 
uit: Robbert Dijkhuis (vz), Jan van Erp (vvz), Gerben Zwart (pm), Carla de Bruin, Kirsten Bergmann en 
Ingeborg Hansen (secr). 

5. Financieel verslag/kascommissie. Oproep aan bewoners tot organiseren van activiteiten, opknapbeurten 
en andere initiatieven, waarbij WTL financiële ondersteuning kan bieden. Een wijkvereniging mag 
ca.€2500 in kas hebben (WR). Dit jaar is groot deel budget gereserveerd voor het wijkfeest. Er wordt ook 
geld gereserveerd voor onderhoud plantenbakken. We ontvangen ca. 80 cent per inwoner en hebben ca. 
1700 inwoners. 
Simone Verduin en Jolanda Zandbergen hebben de boekhouding gecontroleerd. Bestuur wordt door de 
vergadering gedechargeerd. Beide dames blijven zitting nemen in de kascommissie. 

6. Bespreekpunten 
Verkamering: Gesprek gehad met wethouder Laudy in januari jl. Gemeente heeft totaal geen zicht op de 
mate van verkamering. We hebben problemen toegelicht en aanpak besproken. Carla heeft ingesproken 
bij de commissievergadering. 9 insprekers. Laudy kwam met 6 opties van aanpak, waarvan er slechts 2 zijn 
uitgekozen voor onderzoek naar haalbaarheid: eisen stellen aan bouwkundige aanpassingen bij nieuwe 
verkamering en extra eisen voor bestaande verkamering. Aan bestemmingsplannen wordt niet 
gesleuteld. Wij hebben zorgen/klachten t.a.v. geluidsoverlast, brandveiligheid, afval, fietsen. Het is 
belangrijk dat zowel wijkvereniging als bewoners bezwaar blijven maken tegen afgifte van vergunningen 
en melding blijven maken van overlast. Via meldpunt woonomgeving en/of www.verbeterdebuurt.nl. Er is 

Secretariaat (per adres) 

Morsweg 12 

2312 AD Leiden 

E-mail: bestuur@transvaalleiden.nl 

www.transvaalleiden.nl 

Postbank 93 60 620 te Leiden 

KvK Rijnland 28.094.983 

 



een netwerk aan het ontstaan met andere wijkverenigingen om gezamenlijk naar de gemeente toe op te 
treden. 
WR: 2e optie zal wel niets worden, blijft over de 1e. Teleurstellend. B&W wil wel, de raad niet. Probleem is 
dat er geen beleid is dat ambtenaren kunnen gebruiken om vergunningen af te wijzen of bezwaren toe te 
wijzen. Toch, overlast blijven melden en bezwaar blijven maken! 
Parkeren: In TV2 wordt gehandhaafd, in TV1 veel te weinig. Vaak zijn het wijkbewoners die ’s avonds fout 
parkeren. Er komt een bewonersbrief over, en blijf melden. Bij geen reactie gemeente, direct bij Chrissie 
melden en als het steeds dezelfde auto is, foto maken. TV3 krijgt binnenkort brief aankondiging betaald 
parkeren. TV1: parkeergarage is voor mensen van buiten Leiden/Nederland niet als zodanig herkenbaar. 
WR: binnenkort conceptplan voor nieuwe bewegwijzering. We krijgen inspraak.  
Het nieuwe parkeerbeleid en de gemeten parkeerdruk (bijv op zondag) wordt deze week geëvalueerd. Bij 
te hoge parkeerdruk wordt gedacht aan maatregel waarbij vergunning ook in garage geldig wordt.   
WR: Weinig parkeerpalen is bewuste keuze, we gaan richting digitaal parkeren. 
Informatie over parkeren die bij WTL binnenkomt wordt op de site/FB gezet. 
Geluidsoverlast spoor: Langlopend dossier met toenemende overlast aan beide kanten van het spoor. Er 
zit een beetje beweging in. College staat achter bewoners. Wethouder Strijk heeft boze brief naar 
NS/ProRail gestuurd. ProRail beweert dat ze juridisch onder de decibelgrens zitten, maar verschuilt zich 
achter modellen die hier niet valide zijn. ProRail erkent metingen van de gemeente niet. Komende weken 
nieuwe afspraak met NS/ProRail. Wordt vervolgd, wellicht via SBS6/Hart van Nederland.  
Ook hier, melden = belangrijk. Bij gemeente, NS, ProRail en WTL (zie telefoonnummers onderaan). 
Plantenbakken: We krijgen offerte voor 10 bakken van verschillende groottes. Kunnen op locaties waar op 
de stoep wordt geparkeerd of waar ruimte is en bewoners die onderhoud willen doen. Als animo groter is 
dan te bekostigen met €3000 van gemeente, aanvullen uit eigen budget.  
WB: Er moet 120cm overblijven voor rollators e.d. Gemeentelijke regel dat onderhoud niet in 
subsidiebedrag zit wordt geëvalueerd. Gemeente wil zo weinig mogelijk objecten die ze moet 
onderhouden, maar prima als bewoners dat zelf doen. Er is ook een gemeentelijk onderhoudscoach die 
advies kan geven. En de Afdeling Duurzaamheid geeft subsidie voor plantjes.  
WR: Er zijn veel subsidiepotjes, dus kom met ideeën! Fonds Wijkinitiatieven heeft nog veel geld in de pot 
voor groen, speeltoestellen, feest, enz.  
Roelien den Ouden (TV1) wil meedenken over (invulling van) plantenbakken.  
Nieuwe bomen is helaas lastig vanwege ondergrondse kabels. Idee: parkeerplaatsen vergroenen, gras ipv 
steen. Zou onder Wijkinitiatieven kunnen. Er komt nieuwe ronde subsidie voor groene daken. 
Wijkschouwen: TV2 en TV3 geweest. Zie lijsten op de website. TV1 is aan de beurt. WB stuurt op korte 
termijn voorstel voor datum. 
Werkzaamheden in april: alleen regulier beheer en onderhoud van bestaande bestrating. (zie bijgevoegd 
kaartje). WB is hier niet bij betrokken. 
Verkeer: Snelheidsmetingen op sluipverkeer hebben geen bijzondere overschrijdingen aangetoond, dus 
gemeente doet niets. Blijven melden is de enige optie. Sluiproute TV1 wordt wel minder gebruikt sinds 
afsluiting Lopsenstraat. In toekomst eenrichtingsverkeer op Rijnzichtbrug, als ringweg om Leiden in 2020 
klaar is. Tot die tijd geen dure aanpassingen. Evt. gele poppetjes neerzetten. Of BOA’s tussen 17 en 19u. 
Ondergrondse vuilcontainers: Restant wordt vanaf half april geplaatst. Met pasje kun je bij 2 locaties 
terecht. Voor aanpassing pasje, locatie, meldingen, enz, bel 14071. 
Wens van bewoners is dat waar containers van de stoep verdwijnen, deze vervangen worden door 
fietsenrekken of –stallingen, is/wordt meegenomen in wijkschouw. 
WR: Er komt pilot met camera op afvaldumpplekken en huis-aan-huis bezoek om te zien of er genoeg 
pasjes zijn. Er komt ook een stadsbrede evaluatie van het nieuwe (betaald) grofvuil-ophaalbeleid. 
Wijkfeest: Er is een aantal enthousiaste ondernemers die mee willen werken in vorm van demonstratie 
(sportschool), sponsoring (Turkse bakker, Smulshop). 
Carla is bezig met vergunningen en randvoorwaarden. Locatie = parkeerplaats Rijnoeverflat. Toestemming 
binnen, brief naar bewoners van de flat verstuurd. Wordt hard gewerkt aan leuke ideeën. Iets met de 
roeiverenigingen? 
Meer mensen nodig voor organisatie! Meer hulp nodig, ook voor op- en afbouw! 
Alex de Vries jr. meldt zich aan. Hopelijk geen overlap met buurtBBQ Morskade. 
 
 



7. Rondvraag:  
- Via verbeterdebuurt.nl is kruis geregeld in de bocht naar de Rijnzichtbrug. Melden en zeuren helpt. 
- Aandacht voor bunker in TV1 en 2e wereldoorlog gevraagd. WR informeert naar status plannen. 
- Meeuwenoverlast. WR: Loopt rechtszaak over ruimen eieren. In binnenstad hebben ondergrondse 

containers geholpen, maar in de omgeving van de Morskade niet. Ook educatie van bewoners is 
nodig. WR houdt ons op de hoogte. 

- Overlast glas bij glasbak. WB: stadsbreed probleem. 
- WR: Er moet voor de hele Mors een wijkplan komen met focuspunten voor de komende 3 jaar. 

Project samen met bewoners. Speerpunten voor de wijk aanwijzen, zoals verkeersveiligheid, 
opknappen Diamantplein, vormgeving communicatie tussen gemeente en bewoners maar ook tussen 
bewoners onderling. De Mors wordt voor dit laatste een pilotproject, tevens afstudeerproject voor 
een student communicatie.  
Er komt ook een collegetour van 2 uur  in de Mors, wsl 23 augustus, waarbij bewoners kunnen 
aandragen wat ze willen laten zien.  
WR laat weten wanneer de werkgroepen plaatsvinden. We kunnen mailen over collectieve 
vraagstukken. 

- WR: De verordening over 83ct budget per inwoner gaat worden aangepast. Budget wordt wellicht 
straks ook anders verdeeld. Komt overleg over wat wij willen horen van de gemeente en wat we 
willen aan subsidie. 

- Roelien wil niet alleen over platenbakken maar in het algemeen meepraten over het groen. 
- Cafe ’t Glibbertje is dicht. Pachter is ermee gestopt. Onbekend wat eigenaar van plan is. 

 
 

Wijkregisseur (WR) Chrissie van der Meijden: C.van.der.Meijden@leiden.nl 
Wijkbeheerder (WB) John van Velzen: J.van.Velzen@leiden.nl 
Onderhoudscoach Groen: Nick Koreman, nick.koreman@leiden.nl 
Wijkagenten Arthur van der Linden en Dennis Perdok zijn bereikbaar via 0900-8844  
 Spoedzaken:  112  Anoniem 0800-7000 
 Dennis houdt elke dinsdag van 14:30-15:30u spreekuur in het Sociaal Pension. 
Meldpunt woonomgeving: 14071 en www.verbeterdebuurt.nl 
Gemeentelijke meldpunt: http://www.leiden.nl/snel-naar/een-melding-doorgeven/ 
Horeca-klachtenlijn: 071-5167015 
NS Consumenten: 030 751 51 55 
ProRail klachtenlijn: 0800-776 72 45 (gratis)  
WTL-telefoonnummer waar (evt. anoniem) meldingen (telefoon of SMS) kunnen worden gedaan:  06-1553-2111 
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