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Inhoudelijk 

In 2008 heeft het bestuur met bewoners van Levendaal- West over de wijze van afsluiten voor 

doorgaand verkeer gesproken van een aantal straten in dat kwartier. Met de gemeente is een 

verkeersbesluit voorbereid, dat de gemeente eind december aan B&W heeft voorgelegd. Het bestuur 

heeft ook om tafel gezeten met bewoners van de Pieterswijk vanwege de verkeersoverlast in dat deel 

van de wijk. De besprekingen worden in 2009 vervolgd.  

Veel aandacht ging uit naar de Breestraat, na het (post referendum) besluit om het tracé van de RGL 

over Hooigracht en Langegracht te laten lopen, en niet over de Breestraat. De Breestraat is een 

verkeersonveilige straat, het is er rommelig en het bestand aan winkels gaat achteruit. De 

achteruitgang zou tot staan gebracht moeten worden. Het bestuur luidde de noodklok en bereidde eind 

2008 een debatavond voor, die begin 2009 gehouden zou worden.  

Het bestuur heeft verder met de gemeente is verder gesproken over de gevolgen van de plannen in de 

(gemeentelijke) nota Bereikbaarheid, die in het verslagjaar in voorbereiding was evenals het 

Programma Binnenstad. Ook de geluidsoverlast van verschillende Evenementen is daarbij aan de orde 

geweest.  

Het bestuur heeft contact gelegd met de beide winkeliersverenigingen in de wijk en afgesproken elkaar 

op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en elkaars standpunten. Verder is met de politie en 

bewoners herhaaldelijk gesproken over het effect van het roken op straat in de smalle straten van de 

Pieterswijk, en geluidsoverlast (Lokhorststraat, en Rapenburg).  De parkeerplaats voor de ingang van 

de Gekroonde Liefdepoort is eindelijk opgeheven en er zijn twee laad- en losplaatsen in de straat 

gekomen. De Garenmarkt kreeg zijn oude lantaarnpalen terug. Met bewoners van de Jan van Houtkade 

en omgeving en de gemeente is een avond belegd over het sparen van gezonde kastanjes op de kade en 

de vervanging van zieke.  

In 2007 stelde het bestuur de traditie in van een jaarlijkse zomerborrel op de binnenplaats van Ars. 

Deze werd ook in 2008 goed bezocht.   

De Hart van de Stadkrant kwam vier maal uit. De website werd geactualiseerd en geschikter gemaakt 

voor communicatie. De eerste Nieuwsbrief werd op de website gepubliceerd en per mail rondgestuurd. 

Het bestuur vergaderde vijf  maal, waarvan een maal met de leden. In de algemene ledenvergadering 

van april trad Leo le Duc  als voorzitter  af en werd Marcel Schikhof door de ledenvergadering voor 

een nieuwe periode als bestuurslid benoemd. Het bestuur wees Lorents Blankenberg als voorzitter ad 

interim aan. Zodra de vacature die door het vertrek van Leo le Duc is ontstaan is vervuld zal het 

bestuur de taken opnieuw verdelen.    

Van alle activiteiten is verslag gedaan in de Hart van de Stadkrant,en Nieuwsbrieven in te zien op de 

website: www.pieterswijk.nl   

 

Het bestuur was in 2008 als volgt samengesteld. 

Vacature  voorzitter   

M.J.H. Pouw,  secretaris, districtsraad, buurtkaderoverleg, redactie Hart van de Stadkrant, 

website 

L. van Paddenburgh,  penningmeester 

L.G. Blankenberg,  voorzitter a.i., verkeer en vervoer    

C. Boeye,  bouwen en wonen, districtsraad, redactie Hart van de Stadkrant, nieuwsbrief 

en website 

A. de Gruyl,   bouwen en wonen, verkeer en vervoer, parkeren  

M. Schikhof,   buurtkaderoverleg, horeca en evenementen 

 

http://www.pieterswijk.nl/


F. Pompe behartigde de belangen van de vereniging in de Klankbordgroep Aalmarkt, R. Blankenberg 

bleef toegevoegd aan de redactie van de Hart van de Stadkrant. 

 

Financieel  

Zoals uit de jaarrekening blijkt, heeft de vereniging een goed financieel jaar achter de rug. Het  bedrag 

dat we aan contributie binnenkregen kwam bijna overeen met wat begroot was. De uitgaven voor de 

Hart van de Stadkrant zijn door het volume van elke krant iets hoger dan geraamd, de andere uitgaven 

zijn lager. De opgebouwde reserve zal in 2009 behoorlijk slinken door het door de Vereniging te 

organiseren debat over de Breestraat en een of meer zomeractiviteiten.  

 

Er kwamen in 2008 acht nieuwe leden bij, acht leden zegden hun lidmaatschap op. Het aantal leden 

bleef derhalve 348.  

 

De Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J.J.M. Gerritsen en R. Breedveld, heeft de 

administratie gecontroleerd en in orde bevonden.  

 

Lodewijk van Paddenburgh 

Penningmeester     
 

Jaarrekening 


