
Toekomstbeelden van de wijk en van de stad 
 

Agenda voor de bijeenkomst op 15 januari 2015:  

Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9A 
Van 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur 

Georganiseerd door de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West (PAL): 

Jaap Brusewitz, Jan Pieters en Ludo van Oyen 

 

 

19:00 Zaal open 

19:30 Welkom en kort voorstelrondje; en “hoe om te gaan met de agenda” 

19:45 Doel van het “project” (Jan Pieters) 

 Waarom PAL een discussie willen starten over toekomstbeelden van de 
wijk en van de stad. “toekomstbeelden zijn mede bepalend voor ‘dagelijkse’ 
keuzes 

 Veel systematische aandacht voor het economisch draagvlak; minder 
systematische aandacht voor de toekomst en de woonfunctie, in relatie tot 
de ontwikkeling van het economische draagvlak (Wel het thema “schoon, 
heel en veilig”, in het Programma Binnenstad) 

Doel van de avond 

 Het bepalen van de volgende te nemen stappen 

Opzet van de avond 

 Presentatie van acties die gericht zijn op het verkennen van 
toekomstmogelijkheden/opties voor de stad 

 Discussie met als centrale vragen:  
o Welke beleidsingrepen zijn bepalend voor de toekomst van de 

Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West, en voor de stad 
Leiden als geheel. 

o Welke beleidsingrepen bepalen het woonklimaat  
 Discussie met als centrale vraag: 

o Welke volgende stappen kunnen we zetten 

Wanneer is de avond geslaagd? 

20:00 Presentatie van drie “ideaaltypen” van steden, aan de hand van het rapport 

Made in Leiden  

door Aart van Bochoven 

20:20 Enkele activiteiten om het toekomstig economisch fundament van de stad te 
versterken; in het bijzonder:  

 de Economische agenda voor de regio en  
 de Detailhandelsvisie voor de regio 

door Joke Busschots van Economie071 

20:40 Korte discussie: “wat zijn de scharnierpunten?”  

 Wanneer tendeert de ontwikkeling naar een type stad A, of B, of C;  

 wat is nodig voor een sterk economisch draagvlak? (detailhandel, 
onderwijs en onderzoek, cultuur, zakelijke dienstverlening, grote 
bevolkingsdichtheid = hoe belangrijk is de woonfunctie?) 

  



20:55 Wat is er nodig voor de woonfunctie? 

Programma Binnenstad 

Door: Jet van Haastrecht, Programmamanager Binnenstad 

21:10 Discussie: Wat vinden de bewoners? Wat zijn factoren die het wonen in de 
binnenstad aangenaam of onaangenaam maken? 

Een kleine greep uit vele mogelijke positieve en negatieve antwoorden: 

Binnenstad als verblijfsplaats –mooie Breestraat, funshoppen, 
levendigheid, evenementen, mensen op straat, veel toeristen, terrasjes 

Veel cultuur, theaters, bioscopen, musea, bezienswaardigheden 

veel jonge mensen, veel oude, veel kinderen  

veel winkels, veel dag- en nachthoreca, markten 

verkamering, fietsen, vuil op straat,  

Achtergrondinformatie: bevolkingscijfers van de wijk in relatie tot de stad. 

21:30 Hoe gaan we verder? 
Waarop moeten we gaan letten? 

 Ieder zal zo zijn meest en minder ideale toekomstbeelden hebben. Het is 
niet de bedoeling om elkaar te overtuigen van het “ene ware 
toekomstbeeld”.  

 Wel is het belangrijk na te gaan welke kanten het allemaal uit zou kunnen 
gaan en vooral welke beleidsbeslissingen van invloed zullen zijn op de 
toekomst die de wijk en de stad tegemoet gaan. 

Wat gaan we vervolgens doen? 

22:00 Sluiting 

 

Jan Pieters, 01-01-2015. 


