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Doelstelling 

De doelstelling is in de statuten als volgt verwoord: 
‘De vereniging heeft ten doel naar vermogen te bevorderen, dat met betrekking 
tot het aan de oostzijde van de Vliet gelegen gebied -onderdeel van de Vlietrand- 

het groene, landelijk cultuurhistorische en open karakter wordt behouden en het 
waar mogelijk als groene openbare en recreatieve ruimte wordt ingericht, 

alsmede met betrekking tot het gebied aan de westzijde van de Vliet de aldaar 
gelegen woonbebouwing met tuinen en parken onaangetast wordt gelaten.’ 
 

Dit doel is in 2003 geformuleerd. In de afgelopen 14 jaar is gebleken dat, 
ondanks alle inspanningen van onze vereniging, het doel niet voor 100% 

realiseerbaar is gebleken. Dat wij ons doel niet hebben bereikt betekent niet dat 
wij op de verkeerde weg zitten, maar is wel een aanwijzing dat wij de strategie 
op onderdelen moeten aanpassen. 

 
Bestuur  

Het bestuur bestaat uit enkele zeer gemotiveerde personen, die in goede 
harmonie samenwerken. De secretaris bekleedt deze functie sinds 1994, de 
voorzitter is aangetreden in 2003 en de penningmeester in 2008. De 

communicatie binnen dit kleine en hechte team is effectief. Een nadeel van zo’n 
kleine groep is allereerst de kwetsbaarheid. In de tweede plaats biedt dit 

onvoldoende ruimte voor specialisatie. 
Wij streven naar versterking met drie personen. Te denken valt aan een 

landschapsarchitect, een jurist met ervaring in publiekrechtelijke vraagstukken 
en een collega met een communicatie/multi-media-achtergrond, in verband met 
het werven van nieuwe leden en het actualiseren van de website. 

 
Beloningsbeleid 

De vereniging kent geen gehonoreerde functies. Ook in de toekomst zullen wij 
een beroep blijven doen op betrokken vrijwilligers. 
 

Aantal leden 
In het voorjaar van 2017 kenden wij 160 leden. De intensiteit van de relatie 

tussen de vereniging en de leden is sterk afhankelijk van de omstandigheden. 
Zodra grote bedreigingen voor de Vlietzone aan de horizon opdoemen, komen er 
meer bezoekers naar ledenvergaderingen en stijgt het aantal leden dat spontaan 

zijn contributie overmaakt. In rustiger tijden lijkt het alsof de leden de vereniging 
een beetje vergeten.  

mailto:vlietrandgroen@gmail.com


 

 

2 

 

 
Om een geloofwaardige gesprekspartner te blijven zullen wij meer leden moeten 

werven. De nadruk moet hierbij liggen op de bewoners van de Vlietzone in 
Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk. Onze doelstelling is een 

ledenaantal van 250 in 2020.Wij zullen hierbij vaker een beroep doen op de 
lokale pers. 
 

Financiering 
Wij vragen van de leden een minimale bijdrage van € 10 per jaar. Ongeveer 60% 

van hen maakt dit bedrag over. De overige leden betalen spontaan bedragen die 
op kunnen lopen tot € 25. 
Omdat de bestuursleden geen beloning ontvangen en veelal ook kleinere 

uitgaven voor eigen rekening nemen, kon het vermogen in de loop van de jaren 
gestaag toenemen tot € 9.500 per ultimo 2016. Als wij rekening houden met 

mogelijke juridische procedures achten wij dit een aanvaardbare buffer. Een 
eventueel overschot hierboven willen wij aanwenden voor ledenwerving. 
Sponsoring als bron van inkomen wijzen wij af, omdat die onze onafhankelijkheid 

kan aantasten. Hetzelfde geldt voor subsidies van de overheid. In het verleden 
hebben wij gebruik gemaakt van subsidies van vermogensfondsen. Met name 

voor specifieke projecten achten wij dit een kansrijke financieringsvorm voor de 
toekomst. 

 
Kansen en bedreigingen 
De Vlietzone is een relatief open gebied waar de gemeenten Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk de scepter zwaaien en het lang niet altijd 
met elkaar eens zijn. De bebouwing varieert van fraaie buitenplaatsen tot 

armoedige bedrijventerreintjes. Het verkeer van de A 4, A 12 en A13 leidt tot 
een slechte luchtkwaliteit. 
 

De ligging midden in een verstedelijkt gebied is tegelijkertijd een bedreiging en 
een kans. Een van de bedreigingen is dat de provincie en de gemeenten hun 

beleid niet op elkaar afstemmen en voorrang geven aan hun eigen belangen. 
Bovendien staat bevolkingsgroei van de gemeente Den Haag nog altijd hoog op 
de agenda, wat uitnodigt tot bouw in de Vlietzone. Daarbij zullen bij een 

aantrekkende economie projectontwikkelaars hun begerig oog laten vallen op de 
laatste stukjes open gebied en daarbij de verschillende overheden tegen elkaar 

uitspelen. 
 
Kansen liggen in een beheerste ontwikkeling en het leggen van de focus op een 

recreatieve Vlietzone, die goed toegankelijk is, in het bijzonder voor fietsers en 
wandelaars. 

Onze vereniging ziet het als haar taak ongewenste ontwikkelingen aan de kaak 
te stellen en daarentegen juist voorstellen te doen, die in het belang zijn van de 
bewoners en bezoekers, nu en in de verre toekomst.  

 
 

 


