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Verslag van de algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Pieters- & 
Academiewijk en Levendaal-West op 20 april 2016 in de Lokhorstkerk. 
 
 
Aanwezig: 16 leden (incl. bestuur) 
 

1. Opening om 19:30, door de voorzitter Jan Pieters. 

2. Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd aanvaard. 

3. Verslag van de ALV 2015: het verslag wordt zonder wijzigingen aanvaard. 

4. Financieel jaarverslag: door de penningmeester Frank van der Wal wordt een nadere 

toelichting gegeven. De kascommissie heeft geconstateerd dat de administratie op 

orde is en adviseert de vergadering om het bestuur te dechargeren – hetgeen onder 

applaus gebeurt.  

5. Bestuursaangelegenheden: dit punt wordt toegelicht door voorzitter Jan Pieters. Hij 

neemt afscheid van Ludo van Oyen, die het bestuur als secretaris heeft gediend maar 

vanwege zijn verhuizing naar Brussel moet stoppen. Ook wordt er afscheid genomen 

van Frank van der Wal, die na 7mei zijn verantwoordelijkheden gaat overdragen aan 

de nieuwe penningmeester van Minerva. Beiden worden door de voorzitter in 

hartelijke bewoordingen bedankt. Jan Wieles van de kascommissie moet na twee 

jaar [conform de voorschriften van het huishoudelijk regelement] weer plaatsmaken. 

Ook hij wordt zeer bedankt. Zijn opvolger is Lodewijk van Paddenburg. Tot het 

bestuur treedt toe: Rita Blankenberg – die onder enthousiaste bijval van de 

aanwezigen nu ook formeel in het bestuur zitting heeft genomen. 

6. Inhoudelijk verslag over 2015: zie bijlage.  

a. M. Pouw vraagt aandacht voor de noodzaak dat aannemers van projecten [in 

opdracht van de gemeente en/of anderen] zich daadwerkelijk aan de 

afspraken houden die bij de opdrachtverlening zijn overeengekomen. Nog te 

vaak gebeurt dit niet. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad een 

probleem is – een structureel probleem zelfs. In het jaarlijkse 

voorzittersoverleg met de burgemeester zal dit worden behandeld. René 

Verdèl voegt daar nog aan toe dat dit punt ook in het Buurtkaderoverleg aan 

de orde is geweest. Het moet voor omwonenden duidelijk zijn welke 

afspraken er exact met de aannemer zijn gemaakt, dat is door de afdeling 

binnen de gemeente die de bouwvergunning afgeeft duidelijk bevestigd – en 
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er zal beslist worden zorggedragen voor handhaving. Het is wel erg belangrijk 

dat bewoners zelf ook afwijkingen van de afspraken direct melden. M. Pouw 

voegt daaraan toe dat het ook goed is de website en facebook voor dit soort 

informatie te benutten. 

b. Frans Gijbels vraagt dringend aandacht voor de snel voortschrijdende 

verkamering. Zonder een omgevingsvergunning worden er al 

sloopwerkzaamheden uitgevoerd in het ABNAMRO gebouw! Bij De Slegte 

komen er liefst 17 ‘appartementen’. De wijk is in rap tempo aan het 

veranderen – zo stelt hij. De voorzitter verwijst naar hetgeen hij gezegd heeft 

over de verkamering in onze wijk[en]. Er gaat een brief naar het college van 

B&W waarin aangedrongen zal worden op een wijziging van de vergunning 

aanvraag procedure: eerst zorgen voor de bewonerstoets. 

c. M. Pouw vraagt aandacht voor het toenemende horeca-lawaai – niet alleen 

van terrassen, maar sowieso het lawaai dat binnen de gelegenheid zelf wordt 

geproduceerd. Daarnaast zijn er de rokers buiten op de stoep van het 

etablissement. J. Pieters wijst op de spagaat waarin het gemeentebestuur zit: 

haar ambitie is zowel een stad met een hoge leef[woon]kwaliteit, alsook een 

‘levendige/bruisende stad’. 

d. H. Slot heeft zeker respect voor de hoeveelheid werk die door het bestuur is 

verzet, maar vraagt tevens om meer vasthoudendheid – zelfs een wat meer 

‘activistische opstelling’ richting bestuurders en ambtenarenkorps. De 

voorzitter wijst enerzijds op de onwrikbaarheid van bepaalde college-

afspraken, anderszijds op het feit dat de belangen binnen de wijk verschillend 

kunnen zijn. In het [recente] verleden heeft het bestuur daar wel eens 

onvoldoende rekening mee gehouden – en leergeld betaalt. 

7. 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. 

8. Sluiting om 21.30, waarna er een openbaar programma volgt met wethouder 

M.Damen en H. Walle. 

 


