
 

Samenvattend verslag van de ledenvergadering van 22 april 2014 (vast te stellen door de LV 

april 2015) 

 

Er waren 30 leden aanwezig (inclusief de bestuursleden). 

 

 
 

1. Opening 
Jacqueline Mos, de voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Zij bedankt 

Ton van Raan die voorafgaand aan de vergadering een interessante lezing gaf over 

toeristische wandelroutes door Leiden met als thema: Leidse ontdekkingen. 

 

2. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt vastgesteld.   

 

3. Verslag van de LV van april 2013. 
Dit wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Inhoudelijk jaarverslag 2013.  
Het verslag staat op de website; een geprinte versie wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. 
Jacqueline Mos licht enkele onderwerpen toe.  

 Onze inspanningen met betrekking tot het evenementenbeleid hebben succes gehad 
in die zin dat we nu meer betrokken worden bij de voorbereidende besprekingen 
tussen gemeente en organisator. Daardoor wordt er ook meer dan vroeger rekening 
gehouden met wensen en bedenkingen van omwonenden.  

 De bijeenkomst die de wijkvereniging op 30 oktober 2013 had georganiseerd, over de 
toekomst van de binnenstad, was een succes. Dergelijke bijeenkomsten zouden we 
meer willen organiseren.  

 In de ontwikkeling van de Garenmarktparkeergarage hebben we veel tijd en energie 
gestoken. We hebben er bij de gemeente op aangedrongen om omwonenden hier 
meer bij te betrekken. 

 Het studentenwoningencomplex van SLS wonen aan de Langebrug heeft nog steeds 
onze aandacht, evenals de verkeersproblematiek op de Langebrug. Een bewoner 
van de Langebrug heeft een verkeerscirculatieplan opgesteld dat met de gemeente 
wordt besproken. 

 Het bestuur van de wijkvereniging neemt deel aan enkele reguliere overleggen. Een 
daarvan is het buurtkaderoverleg: overleg van de wijkverenigingen in de binnenstad 

met politie en gemeente (vertegenwoordigd door wijkmanager René Verdel). Ook de 

Kamer van plaatselijke studentenverenigingen is een vaste deelnemer. Daar worden 
zaken op het gebied van overlast en veiligheid per wijk besproken. Een ander regulier 



 

overleg is het Voorzittersoverleg Stadsdeel Midden. Daarin bespreken de voorzitters 
hoe we als wijkverenigingen van de binnenstad gezamenlijk sterker kunnen optreden 
bij gemeente en andere partijen. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld verkeer, 
evenementen, afval. 

 Bestuurslid Ludo van Oyen en webmaster Hans Tebra hebben een nieuwe website 
voor de wijkvereniging ontwikkeld. Deze wordt binnenkort actief; het webadres blijft 
hetzelfde. 

 
Er zijn geen vragen over dit jaarverslag, zodat het is goedgekeurd.  
 

5. Financieel jaarverslag 2013. 
Jacqueline Mos licht toe dat er aanvankelijk discussie was met de kascommissie, maar die 
heeft na verbeteringen een positief advies gegeven. Zoals blijkt gaat het financieel gezien 
niet goed met de wijkvereniging. De voornaamste reden is dat het al een paar jaar zo is dat 
veel minder leden dan voorheen hun contributie betaald hebben. Dat zal weer het gevolg zijn 

van het feit dat er sinds een paar jaar geen acceptgiro’s meer verspreid worden (te hoge 

kosten). De wijkvereniging gaat dit jaar uiteraard actie ondernemen om alle verschuldigde 
contributies binnen te krijgen. Zo gaan we de ledenlijst opschonen en emailadressen 
verzamelen, zodat leden per mail aan de betaaldatum herinnerd kunnen worden.  Ook 
overwegen we om een link naar iDeal op de website te zetten zodat betalen simpeler wordt. 
Het financieel jaarverslag wordt door de ledenvergadering geaccordeerd. 
 

6. Bestuursaangelegenheden. 
Er is een kandidaat voor het bestuurslidmaatschap: Jaap Brusewitz. Hij stelt zich aan de 
aanwezigen voor. Hij wordt door de ledenvergadering benoemd. 
Jan Pieters en Eveline van Lottum, die dit jaar drie jaar bestuurslid zijn, worden herbenoemd.  
Ruben Krantz wordt benoemd als penningmeester in de plaats van Max Heck, die aftreedt. 
Ruben is dit jaar quaestor (penningmeester) van Minerva; Max was dat in 2013. Tijdens de 
ledenvergadering van vorig jaar heeft de ledenvergadering ingestemd met het voorstel van 
het bestuur om de quaestor van Minerva als penningmeester te benoemen.  
Tot slot wordt Jan Wieles benoemd als lid van de kascommissie, naast Marjolijn Pouw, als 
opvolger van Lodewijk van Paddenburg. Deze was voor twee jaar als lid van de 
kascommissie benoemd en die zijn nu versterken. Lodewijk wordt door het bestuur van harte 
bedankt voor zijn inspanningen. 
 

7. Voorstel om de contributie te verhogen. 
Ruben Krantz, penningmeester, licht dit voorstel toe. De kosten (van bijvoorbeeld het 
drukken van de Hart vd Stadskrant) zijn gestegen terwijl het contributiebedrag al jaren 
hetzelfde is. Bovendien wordt hoogstwaarschijnlijk de subsidie in de komende verminderd. 
We hebben ongeveer 300 leden en er hebben vorig jaar 80 betaald. Na enige discussie 
wordt het voorstel aangenomen: met ingang van 1 januari 2015 is de contributie  7,50 euro 
voor een meerpersoonshuishouden en 6 euro voor een eenpersoonshuishouden. 
 



 

8. Plannen van de wijkvereniging voor 2014. 

 Jacqueline Mos vraagt aan de aanwezigen of zij ideeën en wensen hebben. Tot nu toe is 

het bestuur vooral reactief bezig geweest; wat zou de wijkvereniging actief kunnen 
oppakken? Genoemd worden de volgende punten. 

• Meer groen in de wijk. Er verdwijnt veel groen, vooral de Breestraat wordt steeds kaler. 
Een van de aanwezigen doet de suggestie informatie en tips te geven over geveltuintjes. In 
de Bakkersteeg is een handtekeningenactie gaande, waar de wijkvereniging al bij heeft 
aangehaakt.   

• Aantrekkelijker maken van het Noordeinde.  

• De verkeersproblematiek in de wijk. Er wordt te hard gereden en vaak ook tegen de 
toegestane richting in. Er zou een verkeerscirculatieplan met een knip moeten komen.  

• Rond de Pieterskerk zijn er problemen met de bestrating: de klinkers in het midden zijn 
omhoog gekomen, waarschijnlijk door te zwaar vrachtverkeer. Dat soort verkeer mag daar 
niet komen, maar krijgt te vaak ontheffing. 

• Verder wordt genoemd afval en vervuiling, ook door duiven en meeuwen. Mogelijk wordt 
dat beter met de ondergrondse containers.  

 

9. Rondvraag 
Over hoe het nu staat met de hotelplannen voor het pand  Rapenburg 48 is niets bekend. 
Bestuurslid Jan Pieters krijgt een compliment voor zijn bijdrage aan een gesprek met de 
gemeente over een gepland evenement in de Houtstraat, dat overigens is afgeblazen.  
Verschillende mensen spreken tegenover de redactie van de Hart vd Stadskrant hun 
waardering uit voor dat blad. 
De ondernemersvereniging Pieterswijk vraagt vrijwilligers om groepjes rond te leiden door de 
wijk op zondag 29 juni van 12 tot 17 uur; het gaat om een wandeling langs groen en 
bijzondere architectuur. 
 

10. Sluiting 
Jacqueline Mos bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 
 

 


