
Concept-beleid VERKAMERING

Inspraakreactie Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West (PAL) op de 
vergadering van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 20 april 2017

Onze vereniging is teleurgesteld. Wij begrijpen niet dat de gemeenteraad zich zou moeten beperken 
tot het aanscherpen van technische voorschriften die hinder maar een klein beetje beperkt.

Verkamering heeft immers veel meer gevolgen dan alleen meer overlast. Het verandert het karakter 
van de directe woonomgeving, van de straat, van de wijk en uiteindelijk ook van de stad. De 
bevolkingssamenstelling verandert immers. Eerst merken alleen de buren het. Dan gaat het opvallen. 
En dan gaat “de stad er naar staan”; dit wil zeggen gaan winkels, horeca, dienstverleners enz. zich 
meer en meer richten op het publiek dat gebruik maakt van de verkamerde woningen: studenten en 
werkende jongeren. De thuismarkt verandert want de bevolkingssamenstelling verandert.

Van de bewoners in onze wijk is maar liefst 40% jonger dan 27 jaar en woont nog geen twee jaar in de
wijk. Dat was vroeger minder hoog, toen bleven de mensen ook langer in de wijk wonen. Wat zijn 
daarvan de gevolgen?

Het is niet bevorderlijk voor de sociale cohesie. Netheid met afval, fietsen en ga zo maar door, die 
vooral gebouwd is op afspraken, conventies en sociale controle, moeten meer en meer afgedwongen 
worden. En tja, handhaving …?

De bevolking is de thuismarkt voor winkels en dienstverlening; bepaalt ook in grote mate de 
vervoersvraag. De thuismarkt is dat deel waar een bedrijf een plan op kan baseren. De thuismarkt is 
doorgaans langere tijd stabiel. Er zitten veel vaste klanten onder. Maar als de thuismarkt in rap tempo
verandert, en meer en meer gaat bestaan uit mensen die niet lang in de stad of wijk wonen, dan 
neemt het economisch risico voor de middenstand toe. De vaste kern van bewoners hoeft niet eens 
veel kleiner te worden om het bedrijfsrisico sterk te vergroten. Dat betekent hoe dan ook dat de 
winkels het moeilijker krijgen. Niet alle winkels natuurlijk; die voor de dagelijkse inkopen zullen hun 
assortiment aanpassen aan de behoeften van de steeds groter wordende groep jonge inwoners, en 
zullen zelfs floreren. Maar dat zijn niet de winkels waarvoor de mensen uit de wijde omgeving naar 
Leiden kwamen (en komen).

Dan kun je wel veel geld uit gaan geven aan het opknappen van de Breestraat en de aanleg van grote 
parkeergarages, maar dat helpt dan niet meer. Dat is boter aan de galg gesmeerd. Want een verdere 
verschuiving naar jonge bewoners betekent: “Geen bijzonder winkelaanbod meer in de toekomst”. 

Wij hebben dat eerder aangestipt en kregen als reactie vanuit een van de fracties in uw raad: “dat er 
ook studenten komen in winkels als De Fransoos, of Bik.” Wij zijn dat na gaan vragen. Het aandeel van
studenten is naar schatting van de winkeliers zelf erg bescheiden: enkele procenten. Zet dat af tegen 
het aandeel van studenten in de wijk. Dat is aanmerkelijk hoger, gezien het aandeel van studenten in 
de Hoogvliet. En als het Zurloh gebouw opgeknapt wordt, wat komt daar dan in? Een AH. Ook al weer
geen winkel waar mensen uit Zoeterwoude voor naar Leiden komen. Misschien zijn we al te ver 
doorgeschoten, en is er al geen houden meer aan. Het is niet te hopen.



Begrijp ons goed, wij hebben niets tegen studenten en werkende jongeren in de wijk. Wij willen een 
zo divers mogelijke stad. Leiden is veel levendiger dan een vergelijkbare stad als Haarlem, waar 
weinig studenten zijn. Maar het wordt nu echt te veel, 40% van onze wijkbewoners! Het is als met 
zout en peper. Een beetje is erg lekker, maar steeds meer zout en peper toevoegen maakt het eten 
niet smakelijker.

Waar wij vooral op wijzen is dat alleen een consistent beleid effectief is. Inzetten op winkels die veel 
bezoekers aantrekken werkt alleen, als er niet alleen bijzonder winkelaanbod is, maar er bovendien 
voldoende inwoners zijn die daar de vaste klandizie van uitmaken. 

Vrijlaten van verkamering is prima als de gemeente dan ook andere plannen afstemt op een 
verandering in de samenstelling van de bevolking. Stop dan ook maar met “verder met de 
binnenstad”.

Die technische voorschriften waar het voorstel nu over gaat, zullen de hinder een beetje doen 
verminderen. Prima, wij hopen op strenge regels en een voortvarende aanpak en handhaving.

Voor één soort bepaling willen wij nog een extra lans breken. We naderen in Leiden het fietsinfarct 
met rasse schreden (ook al door de verkamering). Stel bij verkamering de eis dat er voldoende 
inpandige fietsenberging moet zijn, die voor de bewoners gemakkelijk te bereiken is, anders, leert de 
ervaring, staan de fietsen alsnog op straat. 

Als het gemeentebestuur ondanks de vele bezwaren, de verkamering de vrije loop wil laten, neem 
dan in elk geval stappen om de aangestipte nadelige gevolgen te beperken.
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