
Buurtvergadering donderdag 16 februari 2023 

Aantekeningen  
aanwezig: Frank en Iet Bok, Joost de Leijer, Dirk Jan de Ruijter, Karel Gill, Ted 

Verweij, Margot Rijnbeek, Charlot Devilee, Peter vd Wetering. 

afmelding ontvangen van: Marleen Audretsch, Mieke Elorche, Janna/Martijn Kriek 

  

1 Opening en verslag van vorige bijeenkomst (21 maart 2022) 
Naar aanleiding van dat verslag: 
● DirkJan en Peter maken de lijst met namen van de GRUNERIEBUUR weer 
actueel, en brengen het weer onder de aandacht. 
● Bomen: Er komt een nieuw gesprek over het plan tot herbeplanting van de 
Kamphuizenlaan; het door de gemeente voorgestelde plan stuitte op veel 
bezwaren van de bewoners. (Parkeerplekken verdwijnen, bomen aan andere kant 
van de straat). 
● Er blijkt geen mogelijkheid om een voorziening “opruimen hondenpoep” langs 
de Willibrordlaan te realiseren. 
● Van de Groep “geluidsoverlast A44” is geen nieuws, we raden buurtgenoten die 
overlast ervaren dit consequent bij de gemeente te melden.  
Naar aanleiding hiervan ook nog:  
melden van geluidsoverlast Schiphol: melden bij Bas:  https://bezoekbas.nl/ 
bij hinder op straat (tegels, groen etc.)  melden bij FIXI: 
                                             https://www.fixi.nl/#/oegstgeest/issue/new+map 
 

2 Ingekomen:  
● Bericht van Ferry Zeeman: Is het mogelijk om een Midzomer en een Midwinter 
feest te houden?  
● Bericht van Mieke Elorche: Kunnen we in onze buurt collectief actie 
ondernemen in het kader van verduurzaming? (zoals in de Leidse Hout buurt. 
 

3 Terugblik op 2022 
Het lijkt dat het aantal bezoekers van de Nieuwjaarsborrel wat terugloopt, (het 
was ook erg slecht weer…) toch vinden allen het belangrijk dat de borrel blijft 
bestaan. Misschien voor een volgende keer een persoonlijke uitnodiging (kaart) 
rondsturen. Een extra activiteit bij de borrel (een lezing, presentatie bv) zal ook 
meer bezoek aantrekken. 
Een aantal zaken was wel gepland: er waren ideeën, maar vonden geen 
uitvoering: Koningsdag, Buitenspeeldag en Kinder-Oud en Nieuw. 
De BBQ en het Sintfeest en Pasen waren juist wel een groot succes. 
Gesuggereerd wordt een welkomst bijeenkomst te houden voor nieuwe 
buurtgenoten. 
De Fietstocht werd uitgesteld  tot het najaar; was een heel aardig rondje Leiden.  
 

4 Financiën 
De BBQ afgelopen jaar was de eerste na twee Coronajaren, daarom wat duurder.  
Eind 2022 bleek er in 2022 aanzienlijk meer uitgegeven dan er inkomsten waren 
(NB de kosten van het Sinterklaas feest waren zelfs nog niet verrekend.) 
Gelukkig blijkt  (na een aparte oproep bij het februari bulletin ) de kas snel weer op 
peil te komen. 
 

5 Plannen voor 2023 
●  De WinterBBQ op 18/2 bleek succesvol en was er ook om te testen of zo’n 
activiteit een traditie kan worden: (NB de kosten werden niet uit de buurtkas 
betaald, maar door de deelnemers zelf). Het zou ook als een Midwinterfeest 
gezien kunnen worden. 

https://bezoekbas.nl/
https://www.fixi.nl/#/oegstgeest/issue/new+map


 
● In plaats van de buitenspeeldag (woensdag… veel kinderen op BSO) stelt Charlot 
voor om op zaterdag 24 juni een Midzomerfeest te houden. Met kinderspelen, 
met een soepbuffet enz. Charlot en Joost  willen organiseren. 
● Gijs Overbeek wil graag weer een fietstocht organiseren op Hemelvaartdag 
● Misschien is er de mogelijkheid om met muziek de buurtBBQ op te sieren…Karel 
gaat na. 
Verplaatsen van onze buurtBBQ  naar de landelijke Burendag, (23 september) lijkt 
ons geen goed idee: het is wat laat in het seizoen. 
● Voor een grootschalige buurtactie tot verduurzamen, zoals in de Leidse Hout 
buurt, zien we nu geen mogelijkheden. 
Activiteiten zoals gepland zijn nu: 
● Zondag 9 april: Pasen. (wie organiseert?) 
● Donderdag 18 mei:  Hemelvaart, Fietstocht. 
● Zaterdag 24 juni: Midzomerfeest. 
● Zaterdag 26 augustus: BuurtBorrel en Barbecue. 
● Zaterdag 11 november: Sint Maarten. 
● Zondag 26 november: Ontvangst Sinterklaas. 
● begin 2024: Nieuwjaarsborrel. 
                        
 

6 Rondvraag  en wat verder besproken werd 
Karel  
● Vraagt om een verzoek om hulp (NL DOET) voor klussen bij de Volkstuinen via 
de buurtmail te verspreiden. 
● Vraagt zich af of er (behalve het Sinterklaasfeest en NL Doet nog meer 
mogelijkheden zijn tot samenwerken met de Volkstuinen (cursussen bv.?) 
● Meldt dat er een mogelijkheid is tot subsidiëren (25%)  van Groen/Blauw  
(natuur/water) activiteiten in de buurt: 
Bij het bespreken van de mogelijkheden kwam de mogelijkheid ter sprake om 
collectief regentonnen te plaatsen, om zo hemelwater langer vast te houden, een 
suggestie die Mieke Elorche ook aan ons stuurde: https://www.rijnland.net/regels-
op-een-rij/subsidies-en-andere-financi%C3%ABle-bijdragen/groenblauw-
buurtidee/ 
Wie zou dat na kunnen gaan? 
Overige mogelijkheden tot subsidiëren van buurtactiviteiten werden genoemd: 
Fonds 1818 en het Oranjefonds. 
Joost 
● Vraagt om extra aandacht voor de EHBO cursussen Reanimatie (beginners en 
herhaling) 
● Vraagt aandacht voor het te zijner tijd overdragen van Buurt-Taken aan jongere 
buurgenoten: aandacht er voor zou bij de BuurtBBQ kunnen. 
DirkJan 
● Gaat na of de Buurt AED bij het huis “de Klimop”, na eventuele verkoop van het 
pand kan blijven hangen. 
Ted 
● Vraagt aandacht voor het initiatief: LANGER ZELFSTANDIG LEVEN in Oegstgeest. 
https://www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl/ 
Op de website hiervan zijn vele interessante mogelijkheden opgesomd; een aantal 
overlappen met onze GrunerieBuur en onze contactpersonen. 
Misschien kan Ted er wat over schrijven in ons bulletin/buurtmail (idee Peter) 
 

7 Afsluiting 
Na Iet en Frank te hebben bedankt voor hun gastvrijheid, sluit Dirk Jan de 
bijeenkomst. 
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