Agendapunt 7

Speerpunten en Plannen voor 2018 e.v.:
Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering op 24 april 2018
Inleiding
Voor de komende jaren vormen de Wijkvisie 2017 en de resultaten van de bewonersenquête het uitgangspunt
voor de structurele activiteiten van het bestuur en de basis waarop we gemeentelijke plannen, die onze wijk
raken, zullen toetsen en eigen initiatieven zullen ontwikkelen. Nu is de praktijk en zeker de politieke realiteit
weerbarstig en zal het bestuur de nodige lenigheid en pragmatisme aan de dag moeten leggen.
Ook de beschikbare menskracht zal beperkingen met zich mee brengen. Het bestuur is onderbezet en ook voor
(permanente) werkgroepen als die voor Communicatie en Activiteiten blijkt het lastig (voldoende) vrijwilligers te
krijgen. Er zal dus selectief gekeken worden naar opkomende dossiers, ofwel “pick your battles”.
Gelukkig bleek de afgelopen jaren dat voor een aantal specifieke dossiers bewoners zich organiseerden en met
steun van de PAL geweldig werk verrichtten (Doelencomplex, Garenmarkt, Rembrandtbrug en het hostel). Deze
aanpak zal en moet meer beproefd worden. Met name ook kleinere, incidentele zaken zullen meer overgelaten
worden aan bewonersinitiatieven.
De speerpunten zullen zijn:
Samenwerking met andere wijkverenigingen.
Toenemend dringt het besef door dat er diverse dossiers zijn die spelen in meerder wijken. Genoemd kunnen
worden verkamering, handhaving, evenementen/overlast. Begin februari zijn dan ook een 11-tal
wijkverenigingen en buurtcomités voor het eerst bijeengeweest ter gelegenheid van de voorbereiding op het
overleg met de burgemeester en is begin maart een gezamenlijk manifest ‘Wonen en leven in de Leidse
binnenstad’ gepubliceerd. Een hoopvolle start! Niet alleen maken vele handen licht werk, maar ook maakt
eendracht macht en versterkt dit onze positie.
Vooralsnog zien wij mogelijkheden tot samenwerking op de hieronder met een (s) gemerkte onderwerpen.
Wonen en Leefbaarheid
Woningontrekking/Verkamering (s)
Groene koeltegebieden als pleinen en speelplaatsen
Infrastructuur Binnenstad
(sluip)verkeer/alleen bestemmingsverkeer?
OV
Fietsparkeren (s)
Minder grote vrachtwagens
Handhaving (s)
Omgevingsvergunningen
Overlast
Verkeersregels
Evenementen (s)
Protocollen met gemeente over processen, op- en afbouw, tijdige informatie, (geluids)overlast en
handhaving.
Introductie Locatieprofielen.
Evenementennota 2018 - ?
Horeca en terrassen
Geluidsoverlast
Genoeg is genoeg.
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Agendapunt 7
Inbreng leden/discussie
Het aantal hiervoor genoemde onderwerpen is groot, misschien wel te groot in relatie tot de beschikbare
menskracht. Het bestuur wenst meer focus aan te brengen en wil dat doen met de bewoners van de wijk.
In de ledenvergadering hopen we door middel van uw inbreng en discussie handvatten te krijgen om dat wat we
in meerderheid het belangrijkst vinden als werkelijke speerpunten aan te merken.
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