
 
 

Aan de bewoners en winkeliers van 
Garenmarkt (incl. Kruijtschip), 

      
 Levendaal 2 t/m 16 en 

Raamsteeg 2a, 33 t/m 99 
 

 
         Leiden, 15 september 2016 
 
Geachte bewoner (s) en winkeliers, 
 
De viering van het Leids Ontzet nadert en het parkeerterrein op de Garenmarkt wordt weer omgetoverd 
tot ‘Evenementenplein’.  
Het podium wordt weer geplaatst aan de zijde van het Kruijtschip. De kleine tribune wordt geplaatst aan 
de zijde van het Levendaal-Synagoge en de grote tribune komt recht tegenover het podium te staan. 
Het voordeel van deze opstelling is dat het geluid van het podium niet weerkaatst tegen de 
tegenoverliggende gevels, maar ‘wegloopt’ richting Levendaal. Aan de Raamsteegzijde komt een kleine 
staantribune.  
Er komen dit jaar 2 grote toiletwagens die achter de grote tribune worden geplaatst. De overige ruimte 
achter de grote tribune kan gebruikt worden als fietsenstalling. 
De Gemeente Leiden plaatst op een tweetal plekken nog wat plaskruizen voor de heren. Hier omheen 
plaatsen we hekken met doek erin. 
De EHBO-container komt weer bij de ingang van het v.d.Werfpark te staan. Plek idem als in 2015. 
 
De evenementen starten zoals gebruikelijk met het Minikoraal, dit jaar op donderdagmiddag 29 sept. 
In het kader van ons (kleine) lustrum ( 130 jaar!) vindt ’s avonds om 20u een klassiek concert plaats door 
Collegium Musicum tot uiterlijk 21.30u. I.v.m. de bouw van de parkeergarage onder het plein, is 2016 
voorlopig het laatste jaar zijn dat de 3October Vereeniging het plein als Evenemententerrein kan 
gebruiken. Daarom organiseren we op vrijdagavond 30 sept. een zogenaamde “Uitzwaaiparty” met leuke 
muziek tot 01.00uur. Op zaterdagavond de bekende Muziek-avond welke tot in de kleine uurtjes van de 
nacht zal duren. De muziek stopt om  02.00u. Dit jaar op zondagmiddag 2 oktober de Pleintaptoe met 
een genoeglijke afterparty tot 20.00u. 
 
Maandag 3 oktober begint ’s morgens rond de klok van 10.00 uur, met het traditionele Straattheater met 
een leuke onderbreking van 30 minuten met een optreden van de boyband B-Brave. 
Tussen de middag een klein changement op het plein. Het middagprogramma bestaat dit jaar weer uit 
het Meezing-festival. Dit keer alleen met de Band ‘Komen Lopen’. 
We stoppen ergens tussen 17.00 en 18.00uur. Einde muziek zal dit jaar uiterlijk om 18.00uur zijn. 
De toegangen tot het evenemententerrein zijn hetzelfde als in 2015. Er zijn 4 grote in / uitgangen aan de 
4 uiteinden rond het plein. De Gemeente plaatst hier per in-uitgang 2 grote draaibare hekken. Deze 
hekken staan in principe open zodat het publiek van alle kanten naar het plein toe kan lopen, maar ook 
weer weg kan gaan. In geval van grote drukte kan de politie besluiten om een of meerdere ingangen 
dicht te doen.  
 
Zoals gebruikelijk geldt voor het 1e deel van de Garenmarkt en voor het eerste stuk Levendaal weer een 
Parkeerverbod voor alle dagen:vanaf dinsdag 27 september om 23.59 uur tot dinsdag 4 okt 16.00u. 
Auto’s die niet weg gezet zijn, worden weggesleept op kosten van de autobezitter. 
Op woensdag 28 september wordt er opgebouwd vanaf ongeveer 07.00 uur. Op 3 oktober zal een deel 
van het plein direct na het laatste optreden worden afgebouwd. De grote afbouw, zoals tribunes en 
podium, zal op dinsdag 4 oktober plaats vinden.  
Wij hopen dat ook u, kunt genieten van de viering van het Leids Ontzet en dat de overlast tot een 
minimum beperkt zal blijven. 
Wij wensen u een goed Leids Ontzet. 
 
Namens de Evenementencommissie van de 3 October Vereeniging, 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. B. van Klaveren (voorzitter Even. Commissie) en Mw.T.Schutte  (commissaris) 06-15 335 236. 


