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Beknopt Jaarverslag over 2016 
Van de voorzitter 
 

Inleiding 

In een jaar gebeurt er erg veel. Het is bovendien niet direct nodig om alles te vermelden 
teneinde een betrouwbare indruk te geven van de voornaamste gebeurtenissen en acties 
van het bestuur. Een dergelijk jaarverslag schiet zijn doel voorbij. De voorzitter heeft 
daarom het aantal punten beperkt tot een verzameling die een goede indruk geeft van de 
inzet van het bestuur. 

Grote gemeente-initiatieven: 

Mobiliteitsnota 

Tot de belangrijke gemeente-initiatieven behoorden de Mobiliteitsnota, met in het kielzog 
daarvan het werken aan de voorbereiding van het verleggen van een aantal busroutes van 
de Breestraat naar de zogenoemde Centrumroute; het opstellen van de nieuwe 
Bomenverordening, het laten ontwerpen van bruggen voor het Singelpark. Op de 
mobiliteitsnota is een zienswijze ingediend, met als belangrijk element het zoveel mogelijk 
beperken van het autoverkeer in de wijk tot het noodzakelijke.  

Breestraat en bussen 

De oplevering van de Breestraat en het langzaam rijden van de bussen, is voor het bestuur 
aanleiding geweest om de wethouder een schriftelijk compliment te maken voor de 
afspraak met de busmaatschappijen dat de bussen zich naar de fietsen zouden richten en 
bijgevolge ongeveer 15 km zouden rijden. Op ons verzoek heet de wethouder het 
compliment ook overgebracht aan de busmaatschappijen. Later heeft het bestuur de 
wethouder laten weten dat de bussen zich steeds minder goed aan de afspraak gingen 
houden. De wethouder heeft dit opgenomen met Arriva, waarna er een lichte verbetering 
optrad. Het blijft zaak de vinger aan de pols te houden, en samen op te trekken met de 
winkeliers in de Breestraat. 

Centrumroute, de Jan van Houtbrug en vrachtverkeer 

De Jan van Houtbrug maakt deel uit van de centrumroute voor het toekomstig openbaar 
vervoer. Overleg over de herinrichting van de Jan van Houtbrug met de gemeente verloopt 
erg goed. Het punt was niet in dit jaarverslag opgenomen, ware het niet dat de Jan van 
Houtbrug recentelijk (in 2016) bezweken is onder het (te) zware verkeer., en gerepareerd 
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moet worden. Het is mede aanleiding voor het bestuur om aan het vrachtberkeer meer 
aandacht te gaan schenken. 

Gemeentebeleid 

Verkamering 

In 2015 is er een begin gemaakt met de oriëntatie op de omvang en de gevolgen van 
verkamering in de stad en in onze wijk. De omvang en de gevolgen voor het karakter van de 
stad en de kwaliteit van het wonden worden steeds duidelijker, maar ook de problemen die 
rijzen als de gemeente er paal en park aan zou willen stellen. 

Grote projecten van anderen 

Doelencomplex 

De universiteit verraste velen met plannen om het Witte Singel-Doelencomplex te gaan 
vernieuwen. Zij maakte meteen duidelijk dat haar voorkeur uitging naar een inrichting 
zonder de ruimte te maken voor de 58 bestaande sociale woningen. Behalve dat de manier 
waarop het ging op een overval leek, bevreemde het dat de universiteit eigenlijk niet over 
een alternatief met behoud van de sociale woningbouw wilde praten. Aanvankelijk schaarde 
het college zich helemaal achter deze inzet. Het bestuur van de wijkvereniging was erg 
ongelukkig met de procedure. Wij hadden vraagtekens bij de rol van het gemeentebestuur, 
dat behalve op de belangen van de universiteit, ook op die van de bewoners moet letten. 
Tijdens de mogelijk in te spreken op het collegevoorstel tot een Nota van uitgangspunten 
voor de herinrichting van het Doelencomplex, heeft het bestuur van Pal daarom 
aangedrongen op een onafhankelijke procesbegeleider (en het proces niet allen aan de 
universiteit over te laten), en op het nadrukkelijk open laten van de mogelijkheid om een 
andere variant te kiezen dan de voorkeursvariant van de gemeente. Sedertdien is er verder 
overleg geweest tussen de universiteit, de woningbouwcorporatie De Sleutels en de 
bewoners. 
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad bleek dat behoud van de sociale woningbouw 
op die plaats door veel partijen werd bepleit, om ervoor te zorgen dat de stad een 
gevarieerde opbouw houdt. Een argument dat ook door het bestuur van de wijkvereniging 
onder de aandacht is gebracht. 

Sterrenwachtcomplex 

Omvangrijke bouwactiviteiten in de Kaiserstraat voor de nieuwe woningen op het 
sterrenwachtterrein zij gestart. De overlast van de bouwactiviteiten is aanzienlijk. Klachten 
worden door de bewoners meteen met de bouwer opgenomen. 
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DUWO studentenhuisvesting 

De bouw levert relatief weinig overlast. Gelukkig is er een goede bestemming gevonden 
voor de Slangentoren, waardoor die blijft staan. 

Initiatieven van bewoners 

Buurtmaaltijd 

Omwonenden van de Jan van Houtkade/Hoefstraat organiseerden een maaltijd, die zeer 
geanimeerd was. Een bijzonder gewaardeerd initiatief. 

Inloopavond over de beperking van het sluipverkeer 

Een aantal bewoners van de Pieterswijk heeft samen met het bestuur bij de gemeente 
aangedrongen op een inloopavond over het sluipverkeer door de Pieterswijk; een probleem 
waar al twee decennia maar geen oplossing voor is gekomen. De gemeente heeft de 
inloopavond georganiseerd waarop een aantal mogelijke maatregelen werden 
gepresenteerd. De meest effectieve van die maatregelen vallen buiten afspraken die tussen 
de coalitiepartijen zijn gemaakt. De realisatie daarvan kan dus pas plaatsvinden na de 
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag van de inloopavond liet aan duidelijkheid 
niet veel te wensen over. De meerderheid van de bewoners koos voor vergaande 
maatregelen (afsluitvarianten) om het sluipverkeer te beperken. Tijdens de inloopavond 
kwam als nieuw idee naar voren dat de omkering van de rijrichting een oplossing zou 
kunnen zijn, die bovendien niet strijdig zou zijn met de politieke afspraken. Naar dit idee (uit 
de ambtelijke koker) is verder onderzoek gedaan. Er is momenteel nog geen besluitvorming 
over. 

De toekomst van de wijk en van de stad 

Het bestuur heeft twee bijeenkomsten georganiseerd om het denken over de toekomst van 
de wijk en de stad te stimuleren. De eerste bijenkomst werd bezocht door ongeveer 35 
personen; de tweede op uitnodiging door ongeveer 25. Het bestuur is voornemens verder 
pogingen in het werk te stellen om de discussie te stimuleren. 

Lopende zaken 

Evenementen en geluid 

Elk jaar vindt er veel overleg plaats over de evenementen. Zo ook dit jaar. Het lijkt erop dat 
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de Evenementennota 2013-2018 inderdaad vruchten afwerpt. De laatste jaren lijken de 
evenementen minder hinder en overlast te veroorzaken dan zeg 5 jaar geleden. Het is wel 
zaak erop aan te dringen dat de Evenementennota in 2017 geëvalueerd wordt. De 
voorbereidingen daartoe zouden in 2016 moeten beginnen. We gaan er bij het 
gemeentebestuur op aandringen.  

-  - -en horecageluid 

Een optie die wij graag verwezenlijkt zouden zien, is een meeromvattend geluidbeleid. Het 
woonklimaat in de binnenstad wordt ook door andere vormen van geluid nadelig beïnvloed 
dan alleen dat van de evenementen. Geluid van rokende en naar huis kerende 
horecabezoekers is minstens zo verstoren (mede omdat het geluid vaak ’s nachts 
plaatsvindt. Het is daarom ook zaak het horecabeleid van de gemeente op de voet te 
volgen. 

Overleg met de gemeente 

Gelijktijdig met het aantreden van dit college is het overleg met bewoners en wijkvereniging 
erg open en constructief. 

Huishoudelijke zaken 

Het bestuur kwam 8 keer bij elkaar (bijna eens in de 6 weken). We organiseerden de 
jaarvergadering en een jaarborrel in september. Dit keer niet in Ars maar, op uitnodiging, in 
Minerva. Dit past in het streven om met onze activiteiten meer de wijken in te gaan en zo 
nu en dan eens een andere locatie te kiezen. We hopen daarmee ook nieuwe gezichten te 
zien. 


