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Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
datum
tijd
Plaats
Aanwezig

Woensdag 19 april 2017
19.30
Faculty Club Academiegebouw, Rapenburg 73
24 leden + 5 bestuursleden

1. Opening en vaststelling van de agenda
Opening om 19:30, door de voorzitter Jan Pieters. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag ALV 2016
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2016
Het bestuur geeft een mondelinge toelichting op de activiteiten in het jaarverslag en de
actuele stand van zaken op een aantal dossiers. Zaken die in ieder geval in 2017 op de
agenda zullen terugkeren zijn het Doelencomplex /Humanitascampus, de Rijrichting
Langebrug, de Verordening Wijk- en Buurtverenigingen en Verkamering.
Naar aanleiding van:
a) Humanitas Campus: bewoners voelden zich overvallen. De Gemeente neemt nu
regie voor nieuw voorstel. De rol van de Wijkvereniging is ook hier weer de
bewaking van het proces. Ook bij bewoners zijn tegengestelde belangen aan de
orde.
b) Rijrichting Langebrug: Doel van het voorgenomen besluit tot omkering van de
rijrichting, is het terugdringen van het sluipverkeer over de Langebrug. Deze
oplossing blijkt nu op veel bezwaren vanuit andere delen van de wijk te stuiten.
Onder andere van het Rapenburg en de Nieuwsteeg. Indien de besluitvorming over
de verkiezingen wordt getild, zal het bestuur aandringen op concrete voorstellen
om het sluipverkeer terug te dringen, eventueel ook als die verder strekken dan het
huidige voorstel. Jacqueline Mos merkt op dat handhaving een gemiste oplossing
blijft. Dat geldt ook voor andere verkeerssituaties in de wijk.
c) Verkamering: De Gemeente wil niet verder dan bouwtechnische voorwaarden
stellen. Numerus fixus voor verkamerde woningen - gemeenteraad of college wil er
niet aan. Zolang er niet gehandhaafd wordt is dat een kansloze missie. Teveel
verkamering leidt tot disbalans in de stad en is niet goed voor de sociale cohesie.
Als voorbeelden worden genoemd de ontwikkelingen aan de Rembrandstraat, ‘een
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dramatische trend in de afgelopen 20 jaar’: In het Gymnasium aan het Noordeinde
wonen nu studenten, In de oude Moskee komen ook studenten. Aan de Langebrug
zijn er 300 studentenkamers bijgekomen.

4. Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag wordt door de penningmeester Friso Postma toegelicht. Er waren
eenmalige kosten voor de Jubileumuitgave van de wijkkrant en flyers voor de
wijkschoonmaakactie. De Postbus zal als postadres worden opgezegd. Door de digitalisering
van vrijwel alle post wordt er slechts zelden gebruik gemaakt van de Postbus.
De kascommissie bestaande uit Hans Slot en Lodewijk van Paddenburgh, heeft
geconstateerd dat de administratie op orde is en adviseert de vergadering om het bestuur te
dechargeren. Hans Slot moet na twee jaar [conform de voorschriften van het huishoudelijk
regelement] weer plaatsmaken. Hij wordt zeer bedankt.
Jan Wieles verklaart zich bereid om samen met Lodewijk van Paddenburg zitting te nemen in
de kascommissie.

5. Bestuur
Jan Pieters is volgens rooster genoodzaakt af te treden. Jaap Brusewitz, die verhinderd was
voor de ALV, heeft te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een
tweede termijn.
Friso Postma zal zijn werkzaamheden als penningmeester overdragen aan de nieuwe
Quaestor van Minerva. Friso wordt hartelijk bedankt voor zijn enthousiaste en adequate
bijdrage aan de vereniging en het beheer van de financiën.
Jan Pieters wordt zeer bedankt voor zijn niet aflatende inzet en de activiteiten die hij voor de
wijkvereniging heeft verricht. De laatste twee jaar heeft hij zijn rol als voorzitter met verve
vervuld en hij zal dan ook node gemist worden. Jan Pieters zal als adviseur betrokken blijven
bij het bestuur en zal de komende periode zijn portefeuilles overdragen.
Jan Demper heeft zich kandidaat gesteld en zal met instemming van de leden toetreden tot
het bestuur.

6. Voorstel wijzigen statuten
Drie ontwikkelingen in de wijk en de vereniging hebben het bestuur doen nadenken over de
toekomst van de wijkvereniging en de uitdagingen waar het bestuur voor staat.
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Door het aftreden van Jaap Brusewitz en Jan Pieters en het toetreden van Jan Demper
bestaat het bestuur nu uit vijf leden. Naast het secretariaat en de financiën, moeten de
inhoudelijke portefeuilles nu verdeeld worden over slechts drie bestuursleden. Het bestuur
voorziet dat het lastig wordt om de vele activiteiten te kunnen blijven volgen. Het blijkt niet
eenvoudig om nieuwe kandidaten voor het bestuur te vinden, die naast betrokkenheid
vooral voldoende tijd tot de beschikking hebben om de vele dossiers inhoudelijk te volgen
en de contacten met de wijkbewoners te onderhouden.
Tegelijkertijd is uit het advies van De Kleine Consultant naar voren gekomen dat er steeds
minder mensen in de wijk weten dat er een wijkvereniging is. De krant werd niet herkend als
de orgaan van de wijkvereniging. Het bestuur heeft naast de inhoudelijke dossiers vanuit de
gemeente een fikse uitdaging als het gaat om ledenwerving en communicatie. Dit vraagt
inzet van bestuursleden en actieve bewoners in werkgroepen. Veel initiatieven in de wijk
beginnen wel enthousiast maar uiteindelijk krijgen activiteiten geen duurzaam vervolg
wegens een gebrek aan tijd om dingen te organiseren. Als voorbeeld wordt genoemd het
initiatief van de Heren van Hout, aan de Jan van Houtkade, die het langste straat diner –
eten voor het goede doel en saamhorigheid in de buurt bevorderen – organiseerden. Helaas
kreeg de zeer succesvolle eerste editie wegens gebrek aan tijd geen vervolg.
Een derde factor is de op handen zijnde wijziging van de Verordening voor de subsidiering
van de wijkverening. Er komen meer wijkverenigingen maar het budget vanuit de gemeente
blijft gelijk. Dat betekent dat de algemene subsidie waarschijnlijk lager zal worden en dat
naar alternatieven zoals crowdfunding en contributie moet worden gekeken. Daarnaast zal
de gemeente vaker via social media rechtsreeks in contact treden met burgers.
Om de bovenstaande redenen wil het bestuur aan de leden voorleggen hoe zij ertegen over
staan om het mogelijk te maken om zittende bestuursleden na twee termijnen van 3 jaar
nog 1 x te verlengen met 2 jaar. Zodat de bestuursleden langer actief kunnen blijven en er
meer tijd is om opgebouwde netwerken en kennis te benutten.
Dit zou alleen kunnen met een wijziging van de statuten. Indien de ledenvergadering instemt
met het voorstel zal de statutenwijziging in gang worden gezet. Daarbij zal dan ook de naam
van de wijkvereniging aangepast worden. In de statutaire naam wordt het wijkdeel
Levendaal-West niet genoemd.
Er komen kritische geluiden over verlengen van de zittingstermijn van bestuursleden. Onder
meer Hans Slot en Alexander Geertsema verwoorden namens meerdere leden dat een
zittingstermijn van 2x3 jaar genoeg zou moeten zijn en dat het goed is voor de wijk om
bestuursleden frequent te rouleren. Als bestuurstermijnen langer worden kan dit ook
contraproductief zijn als het bijvoorbeeld gaat om contacten met de achterban en invloed bj
de gemeente. Er wordt een hoofdelijke stemming ingelast. De meerderheid van de

Secretariaat: Nieuwsteeg 13, 2311 RW Leiden
info@pieterswijk.nl

Agendapunt 3

aanwezige leden is niet voor een wijziging van de zittingstermijn. Het bestuur zal dus geen
statutenwijziging voorbereiden.

6. Rondvraag en sluiting
Het huishoudelijk gedeelte van de vergadering wordt afgesloten. Er zijn geen nieuwe
onderwerpen voor de Rondvraag. Na de sluiting van het officiële gedeelte krijgen Huub
Frenken (Werkgroep Garenmarkt) en Albert Kingma (Rembrandtbrug) de gelegenheid om
twee projecten in de wijk onder de aandacht te brengen.
Daarnaast vraagt het bestuur aan de leden om zich te melden voor diverse werkgroepen die
het werk van het bestuur kunnen ondersteunen.
Garenmarktplein
Rembrandtbrug
Communicatie
Wijkvisie
Activiteiten en Studenten
Van der Werfpark

Huub Frenken, Aart Martin de Jong, Jan Pieters
Albert Kingma
Aart Martin de Jong en Rita Blankenberg
Jan Demper en Jan Pieters
Friso Postma en Rita Blankenberg
Adri Klaassen

Belangstellenden kunnen hierover na de vergadering in gesprek met de bestuursleden onder
het genot van een drankje dat aangeboden wordt door de Universiteit. We danken de
universiteit hartelijk voor het zeer gastvrije onthaal in deze prachtige locatie.

