
Verslag Algemene Ledenvergadering 2009 op 21 april, van 20.00 tot 21.30 

Aanwezig: bestuur en leden presentielijst, voorts de heer W. van Vliet, wijkagent  

 

1. Opening 

Lorents Blankenberg,  voorzitter ad interim, zit de vergadering voor.  

2. Vaststelling van de agenda 

Zaken die de leden willen bespreken worden behandeld bij punt 6: Rondvraag. 

3. Verslag LV 2008 

• Tekst: Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

• Naar aanleiding van: er zijn geen vragen op opmerkingen. 

4. Jaarverslag 2008 

• De voorzitter noemt enige successen: de ingang van de Gekroonde Liefdepoort is vrij 

van geparkeerde auto’s; er is een laad- en losplaats gekomen op de Langebrug; met de 

gemeente  is een verkeersremmend plan gemaakt voor Levendaal-West; bewoners 

hebbben met de gemeente de (gedeeltelijke) herbeplanting van de Jan van Houtkade 

en het onderhoud van monumentale bomen in de wijk besproken; er is een debat over 

de Breestraat voorbereid; de banden met de beide winkeliersverenigingen in de wijk 

zijn aangehaald, evenals die met andere wijkverenigingen in de binnenstad; de website 

functioneert en het bestuur is met digitale berichten over ontwikkelingen begonnen. 

Financieel staat de vereniging er goed voor, er is voldoende reserve om een nieuw 

lustrum voor te bereiden en er zijn 4 Hart van de Stadkranten uitgebracht..  

• Inhoudelijk: het inhoudelijke verslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen of              

opmerkingen. 

• Financieel: De kascommissie, bestaande uit de heren J.J.M. Gerritsen en R. 

Breedveld, heeft de administratie gecontroleerd en de jaarrekening in orde bevonden. 

Het verslag wordt op hun advies door de leden goedgekeurd; de penningmeester wordt 

gedechargeerd.    

5. Bestuursaangelegenheden 

• Koert van der Velde (Plaatsteeg) stelt zich kandidaat voor de vacature die in 2008 

door het vertrek van Leo le Duc is ontstaan. Er zijn geen tegenkandidaten. Hij wordt 

door de leden bij acclamatie tot bestuurslid benoemd.  

• Clariet Boeye  (Rapenburg) heeft zich voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld. 

De leden benoemen haar bij acclamatie voor een nieuwe periode.   

• Lodewijk van Paddenburgh (Diefsteeg) is niet herbenoembaar. Hij heeft zich bereid 

verklaard om onder verantwoordelijkheid van het bestuur de administratie van de 

vereniging te blijven doen tot er een opvolger is gevonden. De leden keuren dat goed. 

Marjolijn Pouw treedt tot er een vervanger is gevonden op als secretaris 

penningmeester. De voorzitter dankt Lodewijk voor zijn grote inzet.   

• Frans Beck (Gangetje) meldt zich als opvolgen van Lodewijk van Paddenburgh. Hij 

zal in het bestuur meedraaien tot hij is ingewerkt en dan de werkzaamheden van 

penningmeester op zich nemen. In 2010 zijn drie bestuursleden statutair niet 

herbenoembaar. Aanvulling is dringend gewenst. Het bestuur vraagt de leden om 

geschikte opvolgers alvast door te geven. Dan kunnen ze nu al ingewerkt worden. 



6. Rondvraag 

• Ondernemingsgfonds: Een van de leden vraagt zich af of het bestuur geen beroep 

kan doen op het Ondernemingsfonds voor subsidie. De penningmeester geeft aan dat 

de subsidie vooralsnog toereikend is. Het bestuur behoeft geen extra subsidie en wil 

zijn onafhankelijkheid behouden. De leden delen dat standpunt. 

• Horeca: De horeca op het Rapenburg, met name Barrera--ook  l’Espérance, Minerva, 

City Hall en cafés elders in de wijk--is nogal expansief. Er zijn regelmatig disco 

avonden zonder geluidsbegrenzing. De gezamenlijke wijkverenigingen van de 

binnenstad hebben bij de burgemeester bezwaar gemaakt tegen het terrassenbeleid 

waarbij opname in het Bestemmingsplan van een terras niet meer nodig is en slechts 

de eventuele verkeershinder als bezwaar geldt. Het heeft niet mogen baten. Bezwaar 

maken tegen overlast via de klachtenlijn is het enige dat helpt. Handhaving van de 

regels door de politie gebeurt op basis van de hoeveelheid geregistreerde klachten. Het 

bestuur zal desgewenst met de eigenaar van Barrera praten en aandringen op 

beperking van de overlast. Houdt hij zich niet aan de regels dan loopt hij op termijn 

het risico dat zijn vergunning wordt ingetrokken. 

• Minerva: Klagen bij overlast geldt ook voor overlast door studenten. Ook zij hebben 

zich te houden aan de regels. Als mensen niet klagen treedt de politie niet op, klagen 

helpt dus terdege, evenals aangifte doen bij wangedrag. Het bestuur zal naar 

aanleiding van de klachten contact opnemen met de besturen van de verschillende 

studentenverenigingen en aandringen op maatregelen zoals schorsing bij aantoonbaar 

wangedrag.  

• Evenementen: Het aantal evenementendagen in de wijk neemt toe. Van 

geluidsbegrenzing is vaak geen sprake. Meting door bewoners geeft soms meer dan 

100 decibel aan. Het bestuur heeft met de gezamenlijke wijkverenigingen van de 

binnenstad bij de burgemeester bezwaar gemaakt tegen categorie II (80 decibel) en III 

evenementen (90 decibel) in de binnenstad, en de uitbreiding van het aantal dagen dat 

een evenement duurt. De bezwaren zijn ook als zienswijze ingebracht n.a.v. de nieuwe 

Evenementenkalender (2009/2010). Op Koninginnedag, 3 oktober en bij de Marathon 

is er geen sprake van begrenzing, wat met het oog op gehoorbeschadiging en 

beschadiging van huizen door trillingen onbegrijpelijk is. Het bestuur zal blijven 

aandringen op beperking van het aantal evenementendagen en het toegestane aantal 

decibel.  

• Langebrug: De verkeershinder op de Langebrug is groot. Een groep bewoners heeft 

zich aangeboden om met de gemeente te gaan praten over de mogelijkheid om de 

Langebrug veiliger te maken. In het verleden zijn daar ook al plannen voor gemaakt. 

Tot nu toe is de vereniging daar bij de gemeente niet verder mee gekomen. De 

gemeente had er vanwege de RGL-ontwikkelingen geen tijd voor. We zullen zien of 

dat nu wel het geval is. Het bestuur zal het initiatief nemen. 

• Verkeersoverlast Breestraat: De handhaving in de Breestraat laat te wensen over. 

Het verkeer mag er niet harder dan 30 km en tussen 11.00 uur en 18.00 uur de straat 

niet in, maar de camera die overtredingen moet registreren werkt niet. Bussen rijden 

ook regelmatig te hard  De politie kan zich niet op het terrein begeven van de 



gemeente en de camera laten repareren, maar wel handhaven. Dat gebeurt ook zoals 

onlangs was te zien. Maar zoiets helpt slechts kort. Het bestuur zal blijven aandringen 

op maatregelen om de verkeersveiligheid in de straat door handhaving en 

verkeersremmende maatregelen te vergroten.    

• Studentenhuisvesting: De gemeente stoot panden af, die door de stichting SLS wonen 

worden aangekocht. Op zich is daar geen bezwaar tegen, maar het evenwicht raakt 

verstoord door concentratie van huizen met een eenzijdige populatie. Men misdraagt 

zich in deze clubhuizen eerder. Er is veel overlast van bewoners van corpshuizen in de 

binnenstad. Zij slaan onwelvoeglijke taal uit, richten vernielingen aan, houden de 

mensen wakker en weten van dronkenschap niet meer wat ze doen. Bewoners van 

huizen met een gemengde populatie houden elkaar eerder in het gareel.  Doorgaans 

heeft men daar minder last van. Het bestuur zal dat punt met SLS wonen bespreken. 

• Speelplaatsje Pieterkergracht: Het speelplaatsje wordt door hangjongeren en 

studenten misbruikt. Een bord waarop staat dat de plaats niet voor onbevoegden 

toegankelijk is zou kunnen helpen om overlast in te dammen. Het bestuur zal nagaan 

of de plaatsing van zo’n bord door de gemeente mogelijk is. 1 De muur van het 

speelplaatsje is slecht. Dat zal de gemeente (wijkchef) worden gemeld met het verzoek 

om er iets aan te doen. Het zal ook aan Bouwen & wonen worden gemeld. 

• Bloembakken: Via het Fonds wijkinitiatieven kan een buurt bloembakken aanvragen 

als men het over de plaatsing onderling eens is en er geen sprake is van 

verkeershinder. Zelf een bak plaatsen mag binnen bepaalde voorwaarden ook en gaat 

sneller. 

• Van der Werfpark: Hier zou een bord moeten komen met honden aan de lijn en 

wildpoepen door honden wordt bestraft, gebruik een hondenpoepzak.  

• Sluiting: Wijkborrel: Deze is op zaterdag 20 juni op de binnenplaats van Ars. Het 

bestuur beraadt zich nog over een excursie. 

                                                 
1 Volgens de wet kan: een rechthebbende van het terrein (eigenaar, huurder, pachter) een bord plaatsen met de 

tekst: "Verboden toegang voor onbevoegden (of: verboden toegang tussen … uur en … uur) - artikel 461 

Wetboek van Strafrecht."  Art 461 beschermt het recht van de rechthebbende om te bepalen wie zijn terrein mag 

betreden. Dit bord biedt een opsporingsambtenaar zodoende de basis om onbevoegden, bijvoorbeeld personen 

die niets met dat terrein te maken hebben of daar niets te zoeken hebben, weg te sturen. Het bestuur zal de 

gemeente verzoeken een dergelijk bord bij het speelplaatsje te plaatsen.  

 


