
 
 

Leiden, 1 mei 2016 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Leiden 

t.a.v. de wethouder voor Bouw en Openbare Ruimte, 

de heer  P. Laudy  

Stadhuis 

LEIDEN 

 

 

Geachte heer Laudy, 

Wij hebben kennisgenomen van het feit dat de gemeenteraad op 21 april jongsleden met grote meerderheid 

zijn goedkeuring heeft gehecht aan de Illuminatienota 2016. Wij feliciteren u met dit resultaat. 

Met het proces ter voorbereiding van dit besluit hebben wij echter moeite. Het aanlichten van objecten, hoe 

subtiel en zorgvuldig ook, heeft een ingrijpend effect op de ruimtebeleving. De nota is vooral gericht op de 

beleving die passanten en bezoekers ondergaan. De getallen die u noemde om aan te geven dat er een groot 

draagvlak bestaat onder de Leidse bevolking voor het aanlichten van objecten heeft ook voor het overgrote 

deel betrekking op passanten en bezoekers. Er is geen aandacht voor de manier waarop de direct omwonen-

den en wat ruimer, de bewoners van de binnenstad de voorgestelde illuminatie zullen ondergaan. 

Naar ons oordeel was het dan ook beter geweest dat behalve het centrummanagement, ook de direct omwo-

nenden van aan te lichten objecten nauw betrokken geweest waren bij de keuze van de aan te lichten objec-

ten. Dit geldt in nog versterkte mate voor het definitief vaststellen van de manier waarop de nieuwe toe te 

voegen objecten (die alle drie in onze wijk liggen), zullen worden aangelicht. 

Dit college, meer nog dan zijn voorgangers, spant zich in om de bevolking bij beleidsvorming en –uitvoering te 

betrekken (hetgeen wij op prijs stellen). Wij vertrouwen er dan ook op dat u in ieder geval de direct omwonen-

den zult (laten) betrekken bij het vaststellen van de manier waarop de drie reeds geselecteerde objecten (Pie-

terskerk, Sterrenwacht en Academiegebouw) aangelicht zullen gaan worden. 

Wij vertrouwen er vanzelfsprekend ook op dat contact met ons zal worden gezocht als overwogen wordt objec-

ten aan het Illuminatieplan toe te voegen. 

Hoogachtend, 

De Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West 

 

Jan Pieters, voorzitter 


