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Inhoudelijk 

 

In 2007 stierf tot ons verdriet onze beminnelijke en betrokken erevoorzitter Jacques van Cruijsen. Hij 

heeft de vereniging opgebouwd en er zich jarenlang voor ingezet. We danken veel aan hem. We 

herdachten hem in de juni uitgave van de Hart van de Stadkrant.  

2007 Was een actief jaar. Begin maart bracht het bestuur vanwege het Referendum over de RGL een 

speciale uitgave van de Hart van de Stadkrant uit met de argumenten voor en tegen. Na het referendum 

namen we op uitnodiging van de gemeente deel aan verschillende werkbesprekingen over het nieuwe 

Verkeer en vervoersplan. In samenspraak met bewoners en gemeente maakten we een nieuw 

circulatieplan voor Levendaal West en spraken af om voor de Pieterswijk ook zoiets te doen. We 

maakten herhaaldelijk gebruik van het inspraakrecht bij vergaderingen van Raadscommissies, onder 

meer over verruiming van horeca inlooptijden en de uitvoering van Bestemmingsplan II, met name de 

bouwplannen voor de Doelengracht. We bemiddelden met succes bij geluidsoverlast op de 

Korevaarstraat en verzochten de wethouder een einde te maken aan de vervuiling van het gat in de 

Garenmarkt. Begin 2008 heeft dat tot resultaat geleid. Het gat is nu opgeruimd.  

Met de politie bespraken we het dealen op de Garenmarkt, wat tot verhoogd toezicht heeft geleid. Het 

probleem verminderde, maar door de (illegale) huisvesting van verslaafden in de aangrenzende 

Hoefstraat is het probleem nog niet opgelost.  

Het herhaalde verzoek aan de gemeente om de parkeerplaats voor de ingang van de Gekroonde 

Liefdepoort op te heffen is helaas ook in 2007 zonder gevolg gebleven. De gemeente heeft de 

opheffing toegezegd, maar heeft die belofte nog niet kunnen inlossen. Dat geldt ook voor de 

toezegging om in het najaar een nieuwe bomenrij te planten op de Jan van Houtkade, die op den duur 

de zieke kastanjes kan vervangen.  

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

Ondanks het koude weer was deze goed bezocht. De uitgevoerde strijkkwartetten waren prachtig.  

 

Het bestuur vergaderde zes maal, waarvan een maal met de leden. Inclusief de uitgave ter gelegenheid 

van het RGL Referendum kwamen er vijf Hart van de Stadkranten uit.  

Een groeiend aantal mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om informatie op te vragen of 

problemen te melden via het ingestelde adres info@pieterswijk. In 2008 wil het bestuur de website 

daarvoor gaan gebruiken. 

    

In de algemene ledenvergadering van april benoemden de leden Lodewijk van Paddenburgh met 

terugwerkende kracht voor een nieuwe periode van 3 jaar tot bestuurslid. Lorents Blankenberg en 

Marjolijn Pouw werden eveneens herbenoemd.  

 

Het bestuur was in 2007 als volgt samengesteld. 

L. L. le Duc,   voorzitter;    

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

L. van Paddenburgh,  penningmeester 

L.G. Blankenberg,  verkeer en vervoer    

C. Boeye,   bouwen en wonen, districtsraad, redactie 

A. de Gruyl,   bouwen en wonen  

M. Schikhof,   buurtkaderoverleg, horeca en evenementen 

 

 



F. Pompe behartigde de belangen van de vereniging in de Klankbordgroep Aalmarkt, H. Feuth de 

Garenmarkt. R. Blankenberg bleef toegevoegd aan de redactie van de Hart van de Stadkrant. 

 

Van alle activiteiten is verslag gedaan in de rubriek Berichten van de in 2007 uitgegeven Hart van de 

Stadkranten.   

 

 

Financieel  

 

Zoals uit de jaarrekening blijkt, heeft de vereniging financieel gezien een redelijk jaar achter de rug. 

Het  bedrag dat we aan contributie binnenkregen kwam nagenoeg overeen met wat we voor 2007 

hadden begroot. De advertenties leverden meer op dan verwacht. Wel gaven we meer uit dan voorzien, 

omdat we de uitgaven voor de Hart van de Stadkrant de krap hadden begroot.  

De Hart van de Stadkrant kwam 4 keer uit in plaats van drie keer en hij is dikker geworden. Bovendien 

brachten we in maart 2007 een extra editie uit vanwege het RGL Referendum.We hebben derhalve 

ingeteerd op onze reserve. Deze is evenwel groot genoeg om dat te kunnen opvangen.  

 

Er kwamen in 2007 zes nieuwe leden bij, zes leden zegden hun lidmaatschap op. Een van de leden 

overleed. We verloren dus in totaal een lid. Het aantal leden is nu 348. Begin 2008 geeft een lichte 

stijging van het aantal leden te zien. Het bestuur zal in 2008 meer mensen voor de vereniging trachten 

te winnen.  

 

De Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J.J.M. Gerritsen en R. Breedveld, is uitgenodigd om 

onze administratie te controleren. In de ledenvergadering zal de commissie van de bevindingen verslag 

uitbrengen.  

 

Lodewijk van Paddenburgh 

Penningmeester     
 
Jaarrekening 


