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(ONTWERP) Jaarverslag 2012 
 
NB: Het jaarverslag is door het bestuur vastgesteld en wordt in de Ledenvergadering van 23 april 
2013 ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Ter vergadering is het verslag in print beschikbaar. 
 
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit: 
Jacqueline Mos,   voorzitter 
Eveline van Lottum,   secretaris 
Hans Crone,   penningmeester 
Sita Dewkalie   bestuurslid 
Jan Pieters,    bestuurslid 
Koert van der velde,  bestuurslid 
 
Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven maal bijeen. De Hart van de Stadkrant kwam twee keer uit, 
de derde krant schoof op naar januari. Het bestuurt heeft in september het jubileumboekje Terug- en 
vooruitkijken, voor en door wijkbewoners uitgebracht. 
Het aantal leden van de vereniging was 325, het aantal donateurs 25. 
 
Inhoudelijk 
Breestraat 
De gemeente was in het verslagjaar druk in de weer met plannen voor de Breestraat. Moest het een 
doorgaande busroute blijven of voetgangersgebied worden, waar behalve de voetgangers alleen kleine 
busjes in mogen? De provincie kiest voor het eerste, wij kozen met de winkeliersverenigingen voor 
een scenario dichter bij het laatste. De gemeente wil daar ook voor kiezen maar pas over een jaar of 8. 
We hebben twee keer bij de raadscommissie ingesproken en zelfs aan de  demonstratie meegedaan  
waarbij de Breestraat symbolisch ten grave werd gedragen.  
Buurtkaderoverleg 
De Wijk en buurtverenigingen van de binnenstad hebben in het verslagjaar twee bijeenkomsten met de 
politie gehad. In april zijn de overlast van horeca en mogelijke sancties besproken, in oktober volgde 
de evaluatie van het 3 oktober evenement, en de last die studentenvereniging Augustinus op het 
Rapenburg gaf. De politie heeft ons aangeraden bij overlast de klachtenlijnen voor horeca en 
evenementen te blijven bellen. Dat geeft ze de mogelijkheid in te grijpen. 
Coffeeshops 
In 2012 arrangeerden we een gesprek met de wijkagent, wijkmanager en bewoners over de 
coffeeshops in onze wijk. Niet de vaste, maar de  incidentele bezoekers geven overlast. We willen dat 
de regels beter gehandhaafd worden, maar de prioriteit voor de autoriteiten ligt momenteel helaas 
elders.   
Districtsraden 
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Begin 2012 zijn de districtsraden opgeheven, waarmee er een einde dreigde te komen aan het overleg 
van de binnenstad wijkverenigingen met de gemeente. Dat was jammer, omdat het overleg met de 
wijkmanager een goede gelegenheid was om de woonomgeving in de binnenstad aan de orde te 
stellen. De voorzitters van de wijk- en buurtverenigingen in de binnenstad hebben daarop hun eigen 
overleg ingesteld, het Voorzittersoverleg Stadsdeel Midden, en bij B&W bezwaar gemaakt tegen de 
opheffing. Ze hebben gedaan gekregen dat de wijkmanager deelneemt aan hun overleg. Ook 
wethouders kunnen ervoor worden uitgenodigd. Dat gebeurde in 2012 een maal, toen de wethouder 
van verkeer en vervoer met het voorzittersoverleg de V&V toestand besprak.    
El Cid-week 
Mede dankzij de inspanningen van onze wijkagent verliep de El Cid-week 2012 voor omwonenden 
rustiger dan in de voorgaande jaren.  Er waren veel minder feestjes in en rond studentenhuizen. De 
vergunningen voor de verenigingen om muziek op straat te laten horen waren in 2012 ook minder 
ruimhartig toebedeeld dan in voorgaande jaren. Wij zijn er de gemeente dankbaar voor. 
Evenementen 
Op 13 mei organiseerde de wijkvereniging een stilte evenement om de aandacht te vestigen op de 
onwenselijke toename van lawaai bij evenementen. Bestuursleden die op het Rapenburg wonen – de 
wijkvereniging kan zoiets niet doen want een vereniging is geen belanghebbende en kan geen bezwaar 
maken – tekenden bezwaar aan tegen het categorie 3, 3 oktober evenement op pontons in het water.  
Het bezwaar werd ongegrond verklaard, maar het signaal was duidelijk zo bleek uit de evaluatie.   
Begin november hebben de wijkverenigingen van de binnenstad  met gemeente, politie en brandweer 
namelijk 3 oktober geëvalueerd. De instanties legden de nadruk op de veiligheid. De extra locatie in 
het Rapenburg was volgens politie en brandweer gunstig uit veiligheidsoogpunt, omdat het publiek zo 
meer verspreid werd. Voor bewoners geeft het extra overlast en verschillende huizen waren 
onbereikbaar. Dat hebben we ingebracht. Voorts hebben we het algemene evenementenbeleid 
geëvalueerd. Bij het gemeentebestuur lijkt het besef door te dringen dat de grenzen van het aantal 
evenementen en het geluidsvolume nu wel bereikt zijn. Maar het laatste woord is nog niet gezegd.  
Rapenburghotel (nr. 48) 
Ook dit onderwerp had de aandacht van onze vereniging. Duidelijk is dat het hotel er komt, maar 
wanneer weet niemand.   
SLS wonen Langebrug 
In 2012 heeft SLS de plannen voor de bouw van studentenkamers op het terrein van de Oude 
Brandweerkazerne aan de Langebrug afgerond en de aanvrage voor een ontwerp 
omgevingsvergunning ingediend. Tijdens de voorlichtingsavond voor omwonenden stuitte het plan op 
veel bezwaar. Behalve buurtbewoners heeft ook de wijkvereniging bezwaar aangetekend, en wel tegen 
de wijziging van het Bestemmingsplan, waardoor de bouwhoogte van de te bouwen flats vergroot kon 
worden. Wij vinden vier bouwlagen op die plaats het maximaal toelaatbare, en niet vijf zoals SLS wil. 
Wijkborrel 
Je jaarlijkse wijkborrel was  in september, en dat beviel goed. Hij was druk bezocht. Het bestuur heeft 
de burgemeester het jubileumboekje aangeboden, die het met genoegen in ontvangst nam. De muziek 
werd verzorgd door een gelegenheidskwartet, samengesteld uit het Toonkunstorkest Leiden (TOL), 
een amateur symfonieorkest dat in Nederland en het buitenland optreedt.  
 
Financieel 
De inkomsten van 2012 waren lager dan begroot door tegenvallende contributie inkomsten Ook de 
inkomsten van advertenties liepen terug. Voor het jubileumboekje is de dotatie van € 5000,-- uit de 
reserve gebruikt. Doordat de Hart van de Stadkrant in 2012 in plaats van de gebruikelijke drie keer, 
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twee keer werd uitgebracht – de december editie werd vanwege het jubileumboekje naar januari 2013 
verschoven – waren de kosten voor de krant lager dan begroot, wat het gemis aan inkomsten 
compenseerde. De kosten van de activiteiten waren hoger dan begroot door een kleine tegenvaller bij 
de wijkborrel.  
 
 

 

Per 31-12-2012
BALANS
DEBET CREDIT
Saldi in euro's 1-1-2012 31-12-2012 Mutatie 2012 1-1-2012 31-12-2012 Mutatie 2012
ING Betaalrekening                                      222,03                     138,11                       83,92-                 2.019,69                        -                      2.019,69-

Rentemeer en Kap rekening                                    8.034,92                   1.092,11                   6.942,81-                    200,00                 525,00                       325,00 

Nog te factureren Advertenties4                                             -                       400,00                     400,00                      15,50                        -                           15,50-

                1.021,76              1.105,22                         83,46 

                5.000,00                        -                      5.000,00-

Totaal                                    8.256,95                   1.630,22                   6.626,73-                 8.256,95              1.630,22                    6.626,73-

Renteopbrengsten: Rente Betaalrekening
Rente Spaarrekening                       57,19 
 Totaal                       57,19 

RESULTAAT
Realisatie 2012 Realisatie 2011 Begroting 2012 Verschil 2012 Begroting 2013

Inkomsten Contributies                   1.108,54                   2.432,05                  2.500,00                 1.391,46-                    2.360,00 
Advertenties                     675,00                     700,00                     900,00                    225,00-                       900,00 
                            -                             -                                -   
Subsidie                   4.317,00                   4.298,57                  4.300,00                      17,00                    4.375,00 
Rente                       57,19                     105,97                       60,00                        2,81-                       125,00 
Diverse Inkomsten 1                   5.000,00                   5.120,00                  5.000,00                           -   
Totaal                 11.157,73                 12.656,59                12.760,00                 1.602,27-                    7.760,00 

Kosten Wijkkrant                   3.731,63                   5.270,88                  5.600,00                 1.868,37-                    5.600,00 
Activiteiten                   1.531,93                   2.079,04                  1.260,00                    271,93                    1.260,00 
Bestuur                     426,34                     449,03                     450,00                      23,66-                       450,00 
Internet                     142,68                     142,08                     150,00                        7,32-                       150,00 
Diversen                     289,02                     121,27                     300,00                      10,98-                       300,00 
Dotatie Reserve2                   5.000,00 
Lustrum                   4.974,67                  5.000,00                      25,33-

 Totaal                 11.096,27                 13.062,30                12.760,00                 1.663,73-                    7.760,00 
    

Resultaat                       61,46                     405,71-                            -                        61,46                              -   

Opmerking:
1

2

Overzicht Financiën Wijkvereniging Pieters & Academiewijk en Levendaal-West 2012

Saldi in euro's
Nog te ontvangen facturen

Vooraf Ontvangen Advertenties

Vooraf Ontvangen Contributie

Reserve/Voorzieningen/ Vooraf 
ontvangen/nog te betalen posten3

Totaal

Reserve Lustrum Boek

EUR 5.000,- is de vrijval van de dotatie 

In 2011 is een dotatie van EUR 5.000,- gedaan voor het lustrum boek.

 
 


