
Jaarvergadering stichting Wijkcomité Vogelwijk 

Dinsdag 4 april 2023 

 

Dinsdag 4 april 2023 is de jaarvergadering van de stichting Wijkcomité Vogelwijk. 

Locatie:  in het speeltuingebouw aan de Nachtegaallaan. 

Inloop:  vanaf 19:45 uur met koffie + gelegenheid voor een praatje. 

 

We bespreken onderwerpen kort plenair. Daarna is er gelegenheid om onder het genot 

van een drankje met wijkgenoten verder te praten. 

 

Agenda  

 

Deel 1 - korte plenaire vergadering (20:00 - 21:00)  

20:00 Welkom en inleiding 

 Mark Peerdeman, voorzitter stichting Wijkcomité Vogelwijk 

20:10 Jaarrekening 2022 en begroting 2023 

Edward Iemenschot, penningmeester stichting Wijkcomité Vogelwijk 

20:15 MIRT verkenning knooppunt Leiden Centraal in een notendop 

 Len Hazeleger, omgevingsmanager gemeente Leiden 

20:30 Vogelwijk 100 jaar, geschiedenis van een Leidse buurt. 

Hans Dirken, auteur naast Joke Ouwehand, Mark Peerdeman en  

Cees Meijer (eindredactie)  

20:40 Vogelwijk Energiezuinig 

 Els de Hullu, voorzitter Vogelwijk Energiezuinig 

20:50 Activiteitenkalender 

 Rosanne Snieders, activiteiten stichting Wijkcomité Vogelwijk 

20:55 Vragen uit de zaal en afsluiting plenaire vergadering 

 

Deel 2 - Drankje + gelegenheid in gesprek te gaan (21:00 – 22:00) 

Na het plenaire deel van de vergadering serveren we een drankje en is er gelegenheid om 

met je wijkgenoten in gesprek te gaan over zaken die in de wijk spelen, activiteiten die we 

kunnen organiseren, etc.  

 

Het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar staat in de Praatvogel van april 2022 

en is online te vinden op http://leiden.vogelwijk.nl. Als er opmerkingen over zijn, of als 

je een agendapunt toe wilt voegen, graag vooraf mailen naar de secretaris van het 

Wijkcomité Vogelwijk (Michelle Kruijshaar, secretaris@vogelwijk.nl). 

 

Wil je meehelpen?  

 

Vind je het ook leuk om je in te zetten voor de wijk? Als je beperkt tijd hebt of een 

bepaald onderwerp een groot hart toedraagt, kun je bij een specifieke activiteit helpen of 

je bij een bepaald netwerk aansluiten. Als je meer tijd hebt ben je ook welkom als nieuw 

bestuurslid; we hebben op dit moment m.n. iemand nodig die tijd heeft om de 

communicatie op zich te nemen. Spreek ons aan of meld je aan bij: 

secretaris@vogelwijk.nl. 
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