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Leiden, 5 maart 2018,

Geachte Vreewijkers,

Als laatste handeling als voorzitter van het bestuur van het Vreewijkcomité mag ik u welkom heten, 
kort met u terugblikken en vooral met u vooruit kijken.

Sinds november 2010 heb ik me met veel plezier, samen met veel wijkbewoners, ingezet voor 
Vreewijk.

Ik heb hartelijk genoten van de vele initiatieven die in onze wijk tot stand kwamen en bleven 
komen. In de samenwerking met stad en universiteit ging het niet altijd soepel, maar konden we 
vanuit Vreewijk vaak het verschil maken door gezamenlijk vanuit het breder gevoelde wijkbelang 
tactisch op te treden. In onze wijk leven veel ideeën en veel mensen die deze ideeën uit eigen 
beweging ook daadwerkelijk uitvoeren. 

Vanuit het bestuur hebben we geprobeerd om drempels te verlagen. De maandborrels bleken 
hiertoe een leuke vorm en gaven een basis voor veel samenwerking.

Ik wil graag danken voor hun inzet vanuit het bestuur: Willeke van der Meer, Marjolein Zaal, 
Harmen Tjaarda, Sandra Bechtholt en Andre Betting. Een bijzonder woord van dank voor Silvia 
Zwaaneveldt voor haar vele rollen en initiatieven ten dienste van Vreewijk.

Voor hun betrokken rol vanuit de gemeente dank ik: wijkregisseur Francine Splinter en wethouder 
Marleen Damen.

Voor het begrip voor de vele avonden weg dank ik mijn vrouw en dochter.

En tenslotte dank ik graag het nieuwe bestuur, dat zich bereid heeft verklaard om vol elan en op 
geheel eigen wijze kleur en invulling te geven aan Vreewijk. 

Huib, graag geef ik jou als beoogd voorzitter van het nieuwe bestuur een van de laatste oude 
boekjes over Vreewijk: Van Spawijk tot Vreewijk, van Vellekoop, et al. 

Verder een fles bubbels om dit heuglijke feit luister bij te zetten. En daarmee is de overdracht van 
het bestuur geschied en geef ik je nu graag het woord.

Marlon Domingus
voorzitter bestuur Vreewijk


