





               
 


              
           
        
  
              

 




    
 
           
           
     
 

      
              













































   


 


  



       
   
     

      

  
    
     

    


     
 
        
        


      












        

 
  
  
  




 
 


 


      


     

   
      
     
     

      
   
      
    


 
 


         






          
          
          
          
          
          
          
          




    




       
       

       

       
     
       


        

      
        

       
       

        
        
     
     
     
      

       

        
       
      
         
    
   
      

      

        
        

         
      

         


      

       
       

      
      
      




      



   
   

   


 
    

  
 

    


     


   




     
        




  

         

       
      









   

         
       



     


   






Per 31-12-2008

Saldi in euro's 1-1-2008 31-12-2008 Resultaat 2008
begroot werkelijk

Postbank RC 282,45                                65,15                   217,30-             Inkomsten 6.750,00                   6.909,67
Rentemeer en Kap rekening 3.550,00                             2.600,00              950,00-             Uitgaven 8.715,00                   8.076,97             
Kapitaalrekening Resultaat 1.965,00                   1.167,30-              
Totaal 3.832,45                            2.665,15             1.167,30-         Banksaldo 1-1-2008 3.832,45                  

Banksaldo 31-12-2008 2.665,15                  
Renteopbrengsten: Rente Girorekening -                      

Rentemeerrekening 71,63                   
Totaal 71,63                  

Realisatie 2008 Begroting 2008 Verschil 2008 Begroting 2009

Opbrengsten Contributies 2.588,04              2.500,00                     88,04                        2.500,00                
Advertenties* -                           1.000,00                

-                        -                              -                            -                         
Subsidie 4.250,00              4.250,00                     -                           4.250,00                
Rente 71,63                   71,63                        -                         

Totaal 6.909,67             6.750,00                    159,67                     7.750,00               

Kosten Bestuur 500,00                550,00                       50,00                       450,00                  
Bureau 453,29                 1.100,00                     646,71                      300,00                   
Wijkkrant 6.046,66              5.750,00                     296,66-                      6.000,00                
Activiteiten 677,02                 1.315,00                     637,98                      1.000,00                
Diversen 400,00                 -                              400,00-                       -                         
Lustrum -                              -                            
Totaal 8.076,97             8.715,00                    638,03                     7.750,00               

  
Opbrengst 1.167,30-             -                              478,36-  

* advertenties worden per 2 jaar begroot

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008
















    



 
        


       
      
     
 
       




    


         
      

     
     
      
       

       
      




       

         
       
        
    



     
     
        
      

      
        
      
       
     
      
      




   

         
        
      
      
       
         
       


      
     
         

  




        
       
        
 

        
        
        
       

        
      
      

         
      









       
       
      
     







   


       

      

  
         
        
      
     



       







         
      
     

 


        

       
  

     


  
      
 
  
          
       
       





       
     





       
         

      
       
       
      


   






        
        
        
         
        
     
       
         



    




        
        
        
 
       


  


         
        



       
 
         
       
     
 
        
 
   



       
 
       
        
          

       
      

      
        










     





   
       
       
    


         
     
     
     

          

     
      
       





      
    
      
      
  
       
 






   

   


  
         
 
       
       

       

     
     



        
    

         
       
        
       

  
          
       

       
       
      
        

       





           
       
       

       

        
     
         
      

 
     
         
     
     
       
       



       










    
        
      
 


         

 
  

         


      
     
 
  




    


       
        

      

         
     

     
     
     
       
    
       

        
        
         
      


        
      
          









    


      










      

     
      
     
      
      






      
       
        

         
     
         
     

       
 


  



       

       






   

     
     
         






       
     

        
     
        
       
      


       
       
       
     
 
      
         
     

         

      

     
        
      
      


 

      
       


     
       
   

      
      






   







      
   
      
      


       
      


   
     
        
     



    

      
     


        
       
     



        

       





         
      
        






      

       
  




       
      
      




        
       

       
      

       

       
      
       
      







     
     

      
        
       
        

 
       
      
         
       



     
       
      
        
        
        
 
      

      
       









   


    
      
      
       

        
    
    
   
     
   



       
     





        
        
       



        
     

         
    
      
      
       

     
     
        



      
   
     
 



     
       
 

      



     

        
   
   

        
     


       
     

     
      




      
      

        


    





    


    

      





       


     

      






   








       
         


       
        
        

        


        
         
       
       

         
       
        
      
       
       

 
        



    
       


       

         
      
     
       
        

 




          
       
       

   
      
 
      






   



        
  
    
      


      

        
       
        
  


  
        




        
 

       

       

        
     
       
        
      

        


        
        
   
       
       
      
         
       

    



       

        







         
        
      
  
  


         
    
       
        

         
   

       
          






    

        
       

       
      
       
      



       
        
     

       

         






      
     
      
 
       
       


 

         
       
     
     
           

       

        



        








   





       
       
       
    
    
     
     
         

     




       
      


     
        
    
     
        
    

      
     
       
    






   







      

      
         
      

     









        
      
 
        
         
   


      


      








       
    
     
       
       
       
      
   

       
      
        
      
     




    

          
      
     

        

        


     

 





       
     
       
       
         

    
       


    
      
     

         
 
       





        
 

       

 
 








       
      
     

      
      
      
      
     
         
       
       


      
       

     





      
   


      
       

      

      
       







   

       



  
      
         
       

     

   


       
     
       








      

        

        
  
  

        
       
  
      





         




  

       
     
       


       



    

     
  

      




         
       
        
        
    
   
 
          


       




    



         
        

      
      

     









     
       
       

       
       
       

         

      
        

       

       
 
      

         
       

         


        
      
      
        



        
     

          



       
   
    
       

      
       
      
  



          








       
     

         

      
       
      
      


        
      
     






   


     
     

       
       
        

       


       
        
        
      
  
       








       
    
       

    

      
       

       

         


    
      
        
      
        
       
    
         
     
       

       
       

        


 

     
        
    

  

  
     


   

     


       



       
     



    

         
        


        
       
      
    
 
      
    
       






         




     

        
  

     

      
 

        








        
    
      

     
    
   

        

       


     
    
     










       
         
     

    

       
     

      
       


  
     
         

      
     
      
      








   



     
      

          



       
       

          
        
   
    

   
      


    





   
       
        

  

       
    
       

         
 
     

         



     

        


 
        
       
     
      
        
      
        
 
      
     
     

        


     
       


       
       








       
     
      
         
     
      
        
      
    
      



    

        

      
     

      

 
     

       





     
   
        
       
     
      
       

    

   
        

      

        
     
       
     
     
     
      
       

      
      

      

        
      

      
       

       
      
     

    

     

      
     







      
      
      

          

      
   
         
      

 

     
     
      


        

       









   








       
       
      

      
       






     
      
       
       
  
       
      
    




      

 

     




      
      
       








        
   
      
      

     
      
       
 

 

          
      




    




        




    
   

     
        
  


   
     

      
       




     
    
        


 










 

Overlast van cafés kan overigens het beste met de uitbaters wor-
den besproken. Het bestuur bemiddelt daar zo nodig bij. Helpt 
dat niet dan kunnen de vertegenwoordigers in het Buurtkader-
overleg het met de politie bespreken. Bewoners kunnen overlast 
overigens ook melden aan de Horecaklachtenlijn. Hoe meer 
klachten, hoe groter de kans op ingrijpen. 

Een aantal leden maakt zich zorgen over het gebrek aan par-
keerplaatsen in de binnenstad. Er zijn mogelijkheden om tegen 
het geldende vergunninghoudertarief  in de Hoogvliet garage te 
parkeren en  leden van de vereniging kunnen tegen gereduceerd 
tarief  terecht op het parkeerterrein aan de Haagweg. Daar heeft 
nog niemand om gevraagd. 
Een andere kopzorg voor de leden is de Breestraat. Die is ‘s och-
tends levensgevaarlijk. Auto’s en bussen houden zich niet aan de 
30 km snelheid en fi etsers raken in de klem, net als voetgangers 
wanneer er een auto op de stoep staat te lossen. De 30 km bor-
den zijn niet goed zichtbaar. Het bestuur zal er bij de gemeente 
op aandringen om de maximale 30 km snelheid in het asfalt te 
zetten en borden zo te plaatsen dat ze opvallen. Dat zou op alle 
punten moeten gebeuren waar deze snelheidsbeperking geldt. 
Handhaving kan ook geen kwaad. Brommers rijden zelden 30 
km. Ze gaan soms ruim over de 50 heen. 

Zie voor het volledige verslag www.pieterswijk.nl

Door Marjolijn Pouw
Foto van Leo le Duc door Carlo van Praag

samenvatting
De ledenvergadering was goed bezocht. Het was de laatste verga-
dering onder voorzitterschap van Leo le Duc, die zijn vele werk 
op een van onze ministeries helaas--hij was een goede voorzit-
ter--niet langer met het voorzitterschap kan combineren. Lorents 
Blankenberg is door het bestuur tijdelijk als voorzitter aangewe-
zen, tot de vacature in het bestuur is vervuld en er een nieuwe 
voorzitter is aangewezen. Marcel Schikhof  is voor een nieuwe 
bestuurstermijn benoemd. 

De leden toonden zich tevreden over de door het bestuur 
gevolgde lijn. Er ontstond een felle discussie over Binnenste 
Beter. Uw secretaris werd opgebeld door het Leidsch Dagblad 
over de herbestrating van de Houtstraat met klinkers in plaats 
van kinderkopjes. Ik kon me desgevraagd niet herinneren wat 
daarover in het verleden was afgesproken en beloofde het uit te 
zoeken. Het Leidsch Dagblad had de gemeente intussen al aan 
de schandpaal genageld. Maar de gemeente trof  in dit geval geen 
blaam.  De verandering in de bestrating is met de bewoners van 
de Houtstraat en het bestuur afgesproken. Bestrating met klinkers 
is in de Houtstraat beter vanwege het vrachtverkeer voor het 
Museum van Oudheden en sluit aan bij de klinkerbestrating van 
de Papengracht. 
Sommige leden vonden dat een redelijk argument, anderen niet. 
Ze wezen erop dat de gemeente niet moet afwijken van de afspra-
ken in Binnenste Beter. Als er op historische plaatsen kinderkop-
jes als bestrating zijn afgesproken en oude lantaarns dan moeten 
die er blijven, tenzij er argumenten zijn voor  afwijking. Afgespro-
ken is dat het bestuur de gemeente daarop zal wijzen.  
Ook kwam naar voren dat het bestuur goed op het groen in 
de wijk moet letten nu de Bomen commissie is opgegaan in de 
Adviescommissie Ruimte en kwaliteit (ARK). Groen heeft nog 
nooit op de agenda van de ARK gestaan en lijkt voor sommige 
gemeenteambtenaren vogelvrij. 
Verder leidt het rookverbod in de horeca tot ergernis. Men gaat 
buiten roken. De rook blijft in de smalle straten en stegen hangen 
en dringt de huizen binnen. Ook is er meer lawaai op straat, zodat 
mensen die willen slapen de ramen niet meer open kunnen zetten. 
Afgesproken is om dat probleem in het jaarlijkse overleg met de 
burgemeester op de agenda te zetten. 
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