Verslag van de ledenvergadering van de Bewonersvereniging Pieter- & Academiewijk en
Levendaal West op 28 april 2015 bij Ars Aemula Naturae.
Aanwezig: 25 leden (incl. bestuur)
1. Opening om 20.00uur, door de voorzitter Jan Pieters, die een toelichting geeft op de
wisseling in het bestuur, waardoor hij deze vergadering voorzit.
2. Vaststelling agenda, de agenda wordt ongewijzigd aanvaard.
3. Verslag van de ALV 2014, het verslag wordt zonder wijzigingen aanvaard.
4. Inhoudelijk verslag 2014, bij dit punt wordt een toelichting gegeven door de
voorzitter Jan Pieters, er is een zienswijze opgesteld en ingediend ten aanzien van de
plannen voor de Garenmarkt. Het bestuur maakt zich er sterk voor om het
bovengronds parkeren tegen te gaan. Er is ondersteuning geweest bij de
totstandkoming van de herinrichting van de Breestraat. Ten aanzien van de
Evenementennota wordt opgemerkt dat deze onnauwkeurigheden bevat. Verder
heeft het bestuur een inspraakreactie opgesteld ten aanzien van de Mobiliteitsnota,
het bestuur stemt in met de daarin geformuleerde gedachte om de binnenstad
autoluw te maken, en om de max. snelheid zo veel mogelijk aan te passen op 30 km.
Door de inrichting van straten rond de binnenstad zal er naar minder verkeershinder
worden gestreefd.
Een belangrijk punt is het sluipverkeer in het Pieterskwartier, daags na de
vergadering zal er opnieuw overleg zijn met de gemeente. Van de zijde van het
bestuur zal er op worden aangedrongen om een en ander in een breder kader te
plaatsen dan alleen het verkeer over de Langebrug. Op een vraag uit de vergadering
of er ook input uit de vergadering gewenst is en wat het mandaat van het bestuur.
De vraagsteller constateert dat de parkeerdruk een groot probleem is. Er wordt een
procedurevoorstel gedaan om via de website en de nieuwsbrief aan de leden
expliciet te vragen zich te melden, wanneer zij ondersteuning nodig achten. We
zouden daarmee door goede samenwerking tussen bestuur en leden veel meer
projectmatig kunnen gaan werken.
5. Financieel jaarverslag, bij afwezigheid van de penningmeester wordt er door de
tweede penningmeester Ludo van Oyen een toelichting gegeven. De kascommissie
constateert een aanzienlijke verbetering van het financieel beheer, met de
aantekening dat het nog ordelijker zou kunnen. Er zijn wat problemen met de inning
van advertentiekosten. Het voorstel is om deze niet meer over twee jaar maar

jaarlijks te innen. Op voorstel van de kascommissie wordt het financieel verslag
goedgekeurd. De vergadering bekrachtigt het besluit met applaus.
6. Bestuursaangelegenheden. Dit punt wordt toegelicht door de fungerend voorzitter
Jan Pieters. Hij neemt afscheid van Eveline van Lottum, die het bestuur als secretaris
heeft gediend, hij roemt haar goede contacten met de studenten. We nemen ook
afscheid van Ruben Krantz, die inmiddels is opgevolgd door Coert Streng. En last but
not least nemen we ook afscheid van Jacqueline Mos, die tot januari functioneerde
als voorzitter. We zijn allen dankbaar voor hun inzet. Hij meldt verder dat Ludo van
Oyen als bestuurslid het tweede penningmeesterschap op zich heeft genomen om
enige continuïteit te waarborgen. We zijn verheugd dat na een oproep in de laatste
Hart van de Stadkrant Aart Martin de Jong zich heeft gemeld om de gelederen van
het bestuur te versterken. Hij loopt al een tijdje mee, de vergadering bevestigt zijn
lidmaatschap. De kascommissie wordt versterkt met Hans Slot, die de plaats inneemt
van Marjolein Pouw. Het bestuur is op sterkte, maar het zou de taken van het
bestuur enigszins verlichten als er zich nog nieuwe kandidaten melden.
7. Rol van de wijken en haar vereniging, nu en in de toekomst. In dit deel van de
vergadering wordt een gesprek gevoerd over de wijkvisie, als vervolg op de
bijeenkomst van januari 2015.
Belangrijke aandachtspunten van dit moment passeren de revue, zoals, de inrichting
van de openbare ruimte, als voorbeeld de plannen voor het Doelencomplex, hier is
onze taak om te ondersteunen bij de mogelijke inspraakrondes. Het ontwikkelen en
aanleggen van speciale fietsroutes. Vraag aan ons, hoe zou dat kunnen en hoe
kunnen we onze invloed aanwenden. De verhouding tussen woonfunctie en de
economische functie van de binnenstad. Verder baart de toenemende ‘verkamering’
ons zorg. Vanuit de vergadering wordt opgeroepen om de leden in een vroeger
stadium te laten participeren.
Er zijn ook zaken, die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen op het
terrein van de zorg, Welke rol speelt de wijk daarin
Er zou ook verder nagedacht moeten worden over convenanten tussen bewoners en
gemeente en wellicht ook andere partijen over het schoon houden van de wijk.
De communicatie van leden en bestuur, maar ook de onderlinge communicatie van
buurtbewoners op digitale platforms mag niet buiten onze aandacht blijven. De
ontwikkelingen op het terrein van o.a. Buurtboek hebben onze aandacht.
Op een aantal punten, die tijdens deze vergadering zijn besproken wordt door een
aanwezig gemeenteraadslid een toelichting gegeven. Verkamering heeft de
aandacht, over de Garenmarkt bovengronds is nog geen definitieve beslissing. Er
komt een Handhavingnota: waarin het betaald parkeren zal preciezer zal worden

bekleken, ook de schone stad is in dit kader een punt van aandacht. Overigens zal na
de voltooiing van de parkeergarages het betaald parkeren opnieuw worden bekeken.
Na deze inkijk wordt vanuit het bestuur nog eens benadrukt hoe belangrijk
contacten met de politiek zijn, deze zullen zoveel mogelijk geïntensiveerd worden.
Dat zal echter niet het enige dienen te zijn ook de wijk als geheel zal beter
gemobiliseerd moeten worden (5500 inwoners en slechts ongeveer 200 leden!). Een
middel zou kunnen zijn om de lokatie van de wijkborrel meer te rouleren en vooral
ook eens buiten de Pieterswijk te laten plaatsvinden.
8. Rondvraag
Er wordt een oproep gedaan om initiatieven van bewoners bij het bestuur te
melden. Er wordt met zorg gekeken door enkele bewoners naar de toename van het
aantal horeca gelegenheden (verkroeging). Verder is er een oproep om een
gezamenlijke schoonmaakactie in de wijk te gaan houden. Aan de organisatie zal het
bestuur graag haar bijdrage leveren.
9. Sluiting om 21.30, waarna er nog een genoeglijk samenzijn is onder het genot van
een glaasje.

