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Ten Geleide 

 

Het referendum voor de RijnGouweLijn ligt al weer even achter ons als u dit leest. De uitslag was een 
duidelijk NEE. Als vertegenwoordigers van onze wijkvereniging hebben we ter ondersteuning van uw 
besluitvorming alle voors en tegens op een rij gezet en via een extra editie van de Hart van de Stadkrant 
in de hele wijk verspreid. Dit is slechts een van de vele zaken die we als bestuur het afgelopen jaar 
hebben ondernomen. Wij proberen met onze inspanningen een bijdrage te leveren aan de verbetering 
van de leefomstandigheden in de wijk. We doen dat voor iedereen die in de wijk woont maar natuurlijk 
in de eerste plaats voor al onze leden. Zo volgen we behalve de RGL ontwikkelingen de plannen van de 
gemeente op het terrein van horeca en evenementen, bestemmingsplan, herinrichting van de stad, 
parkeerbeleid, verkeer en vervoer en andere zaken. We bezoeken de bijeenkomsten hierover van de 
gemeente en bewonersorganisaties  of  andere belangenbehartigers, en bespreken specifieke problemen 
in de wijk indien nodig met raadsleden, wethouders of de vertegenwoordigers van politieke partijen.  
 
Op dinsdagavond 24 april wordt in Ars de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging 
gehouden, waarop het bestuur verantwoording aflegt over de in het afgelopen jaar gevolgde lijn. In dit 
nummer van de Hart van de Stadskrant is het jaarverslag van 2006 opgenomen, zodat u alvast kennis 
kunt nemen van onze inspanningen. We hopen op een grote opkomst en willen graag horen hoe u 
aankijkt tegen de activiteiten van het bestuur. Zoals gebruikelijk is er naast de Algemene 
Ledenvergadering ook ruimte voor een interessant onderwerp. Vorig jaar vertelde Kees Walle aan de 
hand van zijn boek “Buurthouden” over de Leidse buurtverenigingen in het verleden. Dit jaar is het 200 
jaar geleden dat op 12 januari 1807 aan de Steenschuur een kruitschip ontplofte. In dit kader hebben we 
mevrouw Bronsen bereid gevonden ons virtueel rond te leiden door het gebied van de kruitramp en het 
boek dat zij erover heeft geschreven te presenteren.  
Het programma voor de avond van de 24e april vindt u verderop in deze Hart van de Stadkrant.  
 
Leo le Duc 
Voorzitter 
 



April 2007   Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west           Bladzij 2                                        

Uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering van 2007 
 
Datum: 24 april 2007 
Plaats: Ars Aemula Naturae, Pieters-

kerkgracht 9a Leiden 
Tijd:  20.00 uur tot 21.00 uur 
 
Programma: 
� 19.30 uur tot 20.00 uur  koffie 
� 20.00 uur tot 21.00 uur  agenda 
� 21.00 uur tot 21.15 uur  pauze 
� 21.15 uur tot 21.45 uur  
Mevrouw Arti Ponsen geeft een virtuele  
rondleiding door het kruitrampgebied. 

� 21.45 uur tot 22.30 uur  napraten 
  

Agenda  
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Verslag LV 2006 
4. Jaarverslag 2006 
5. Bestuursaangelegenheden*  
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 
* Voordracht herbenoeming L. van Paddenburgh, 
penningmeester 
 

 

Verslag Ledenvergadering 2006 
 
Datum:  dinsdag 25 april  2006 
Plaats:  Ars Aemula Naturae 
Tijd:  19.30 – 20.30 uur 
 
  
1. Opening 
• De opkomst is behoorlijk. Behalve de 
leden is ook Willem van Vliet, onze wijkagent, bij 
de vergadering aanwezig.  
• De voorzitter heet ieder hartelijk welkom 
en gaat in op het programma. Na de vergadering 
houdt Kees Walle een lezing over de geschiedenis 
van de Leidse burengebruiken en buurtorganisa-
ties, van de veertiende tot de negentiende eeuw. 
Hij heeft daar onlangs een boek over geschreven, 
dat is uitgekomen in de reeks Leidse historische 
studies als no. 3. Wie wil kan het boek na afloop 
van de vergadering bij Kees kopen. 
  

2. Vaststelling van de agenda 
• De voorzitter gaat kort in op de agenda 
en vraagt of er aanvullingen zijn of wijzigings-
voorstellen. Dat is niet het geval en de agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Verslag van de algemene ledenverga-
dering op 12 april 2005 
• Het verslag is opgenomen in de Hart van 
de Stadkrant nr. 112 (juni 2005) en de onlangs 
uitgebrachte Hart van de Stadkrant nr. 114 (april 
2006). Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen vra-
gen.   
 
4. Jaarverslag 2005  
• Inhoudelijk: Het inhoudelijke jaarverslag 
van 2005 is opgenomen in de Hart van de Stad-
krant nr.114 (april 2006). Het verslag wordt zon-
der aanvullingen of wijzigingen goedgekeurd.                              
• Financieel: Het jaarverslag bevat ook de 
financiële verantwoording van 2005. De kas-
commissie heeft deze gecontroleerd en in orde 
bevonden. De voorzitter dechargeert de pen-
ningmeester met dank voor zijn bemoeienis.  
• Hoofdlijnen: De voorzitter vat de hoofd-
lijnen van het verslag samen en schetst de ont-
wikkelingen in 2006. Aan de hand van de toelich-
ting van de verschillende portefeuillehouders ont-
spint zich een levendige discussie over het Be-
stemmingsplan II en de ontwikkelingen rond de 
Rijn Gouwe Lijn. 
• Bestemmingsplan: Het bestuur heeft op 
het bestemmingsplan gereageerd en steunt het 
plan van een van de bewoners om ruimte te ma-
ken voor een groen lint dat de verschillende delen 
van de wijk verbindt. Ontoegankelijke plaatsen als 
het van der Werfpark worden aantrekkelijker 
door een lossere, lagere bebouwing op de vrij te 
komen plaatsen. Bebouwing moet in een stads-
plan passen, waarin ook verkeer en vervoer zijn 
opgenomen en moet minder incidenteel zijn. Par-
keren in de wijk moet ontmoedigd worden met 
goede alternatieven aan de rand van de stad.  
• Rijn Gouwe Lijn: Naar aanleiding van het 
jaarverslag merkt een van de leden op dat het 
bestuursstandpunt over de Rijn Gouwe Lijn zich   
in de loop van de tijd kennelijk heeft gewijzigd. 
Dat is zo. Het bestuur heeft zich aanvankelijk 
voor de lijn uitgesproken, omdat die mogelijk een 
oplossing biedt voor de te grote stroom van bus-
sen met hun gevaar voor fietsers en wandelaars. 
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Zou de tramlijn de bussen vervangen dan zou hij 
ook de geluidshinder en stankoverlast kunnen 
terugdringen in de binnenstad. In de loop van de 
discussie is het bestuur op grond van de informa-
tie over de lijn tot de conclusie gekomen dat het 
tracé door de Breestraat onverantwoord is. De 
RGL is niet in een verkeers- en vervoersplan voor 
de gehele stad geplaatst, waarbij een aan te leggen 
rondweg de binnenstad zou kunnen ontlasten en 
er uitgekiende alternatieve vervoermogelijkheden 
zijn door de binnenstad. Een sneltram door de 
Breestraat vergroot de onveiligheid en loont niet, 
temeer daar de lijn niet naar zee wordt doorge-
trokken. Wie uit Gouda of Alphen naar het Leid-
se station wil - het merendeel van de huidige rei-
zigers - neemt de trein. Het bestuur doet er vol-
gens de leden goed aan dat als argument te hante-
ren en erop aan te dringen de bestaande spoorlijn 
voor de sneltram te gebruiken, waarlang dan een 
brede, mooie boulevard kan worden ingericht 
met winkels, huizen en groen. De Breestraat kan 
zonder bussen een echte wandel en fietsstraat 
worden, even levendig als de Haarlemmerstraat. 
De Hooigracht en het gebied tussen de singels 
zouden autoluw gemaakt kunnen worden.                                                                                  
Het bestuur spreekt af na het aantreden van het 
nieuwe gemeentebestuur de betreffende wethou-
der te benaderen en de discussie wederom op die 
basis aan te gaan.    
• Herinrichting binnenstad: De herinrich-
ting van de wijk is afgerond. Geëvalueerd is deze 
nog niet. Volgens enkele leden zijn er door de 
verdwijning van de paaltjes op de Langebrug le-
vensgevaarlijke stukken ontstaan, waarbij het 
snelverkeer rakelings langs de deuren scheurt. 
Waar geen paaltjes nodig zijn staan ze nog wel, als 
bij de Watergeuzenstraat. Het bestuur spreekt af 
dat uit te zoeken.  
• Horeca en evenementen: De horeca over-
last is in het verslagjaar minder geworden door 
scherpere handhaving bij klachten. Melden helpt, 
omdat meldingen meewegen bij de bepaling van 
de prioriteiten door de politie en horeca gelegen-
heden of bewoners die de regels overtreden straf-
punten krijgen die bij herhaling kunnen leiden tot 
intrekking van een vergunning of andere maatre-
gelen. Het café Queens, op de hoek van de Kore-
vaarstraat en de Jan van Houtkade, was tot de 
sluiting een uitzondering. Het bestuur heeft de 
nieuwe uitbaatster gesproken die beloofd heeft 
zich aan de regels te zullen houden en zich op 

rustiger klanten richt dan Queens. Wat dat in de 
praktijk betekent is nog niet te zeggen.   
• Evenementen: Het evenementenbeleid 
van de gemeente is te vinden op de gemeentelijke 
website. Het bestuur heeft zich met Pancras West 
op het standpunt gesteld dat Evenementen in 
categorie 3 (alle remmen los)  uit de tijd zijn en 
onverantwoord. Het bestuur zit in de onlangs 
gevormde denktank die betrokken is bij de ont-
wikkeling nieuw evenementen beleid.                
 
5. Bestuursaangelegenheden 
Het terugtreden van Mireille Hildebrandt leidde 
tot een vacante bestuurszetel. Clariet Boeye had 
zich reeds na de vorige ledenvergadering bij het 
bestuur gemeld als mogelijke kandidaat en het 
bestuur heeft haar daarop gepolst. Haar profiel is 
te vinden in het april nummer van de Hart van de 
Stadkrant. Het bestuur vraagt naar mogelijke te-
genkandidaten. Die zijn er niet en het bestuur 
draagt  daarop Clariet voor als bestuurslid. Zij 
wordt bij acclamatie door de leden benoemd.  
 
6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
• Lustrum: De wijkvereniging bestaat in 
2006 30 jaar. Dat wordt 24 juni met een beschei-
den feest gevierd op de binnenplaats van Ars 
Aemula Naturae. De leden zijn tegen een geringe 
vergoeding welkom. De uitnodiging wordt in mei 
verstuurd. Er komt een lustrum nummer uit van 
de Hart van de Stadkrant in september, en een 
foto wedstrijd via de onlangs ingerichte website 
van de vereniging.  
• Website: Onlangs heeft het bestuur een 
website geopend voor de vereniging, te vinden 
onder www.pieterswijk.nl. Verslagen en de Hart 
van de Stadkrant zullen erop te vinden zijn, mo-
gelijk kan de site in een later stadium als podium 
worden benut. 
• Rondvraag: Een bewoonster van de 
Zuidbroekhof geeft te kennen dat bij een recente 
opknapbeurt drie zuilen met portretten van Rem-
brandt zijn verdwenen. Dat is het bestuur niet 
bekend. Het wordt uitgezocht. 
• Begintijd ledenvergadering: Vanwege de 
lezing van Kees Walle na de ledenvergadering is 
de begintijd vervroegd. Voor een groot aantal 
leden is dat onhandig. Het bestuur belooft vol-
gend jaar zo mogelijk om 20.00 uur te beginnen. 
• Parkeergelegenheid: Het Pieterskerkplein 
is autovrij gemaakt. De druk op de parkeerplaat-
sen elders in de wijk is daardoor groter. Verschil-
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lende leden geven het bestuur in gedachte om als 
het bestuur van Pancras West met de gemeente te 
onderhandelen over alternatieven. Pancras West 
heeft met de gemeente afgesproken dat elke ver-
dwenen parkeerplaats wordt gecompenseerd met 
nieuwe parkeergelegenheid bij Hoogvliet of in 
een nog te bouwen stadsparkeergarage tegen ge-
reduceerd tarief. Men heeft al naargelang het te 
betalen bedrag de keuze uit alleen in de garage 
parkeren of in de garage en in de wijk. Het be-
stuur spreekt af de mogelijkheden na te gaan en 
er in de Hart van de Stadkrant op terug te komen.  
• Wijkindeling: Niet duidelijk is tot welke 
gebied de noordkant van de wijk wordt gerekend. 
Het Noordeinde valt mogelijk onder Leiden 
Noord of de Morswijk.  
• Noordeinde: De aansluiting Noordein-
de/Rapenburg en Noordeinde/Witte Singel leidt 
tot gevaarlijke verkeerssituaties. Fietsers benutten 
de stoep, auto’s soms ook. Willem van Vliet, onze 
wijkagent, geeft aan dat geparkeerde fietsen op de 
stoep horen. Het bestuur heeft vooralsnog geen 
invloed op de afstelling van stoplichten en kan de 
toestand niet veranderen. Mogelijk is dit iets voor 
de districtsraad. 
• Café Zoop bij de Pieterskerk zorgt voor-
veel overlast. De omwonenden kunnen dat het 
beste melden bij het door de gemeente ingestelde 
meldpunt of bij de politie. 
• Erevoorzitter: De leden missen de ere-
voorzitter. Hij is verhinderd.  
7. Sluiting 
• De voorzitter sluit de vergadering, nodigt 
ieder op de koffie en vooral de lezing van Kees 
Walle.◄ 
 

 
 

 
 
 

Jaarverslag 2006 
 
Inhoudelijk 
 
Bestuur 
In 2006 trad Clariet Boeye met instemming van 
de leden toe tot het bestuur. Het bestuur kwam 
daarmee op de statutair volle sterkte. Het was een 
druk jaar, waarin het bestuur onder meer aan-
dacht heeft besteed aan het Bestemmingsplan II, 
de plannen voor de Rijn Gouwe Lijn, Aalmarkt, 
horeca en evenementen, overlegd heeft met de 
burgemeester, politie en de districtsraden, verga-
deringen van Raadscommissies heeft bijgewoond 
over verschillende onderwerpen zoals de Rijn 
Gouwe Lijn en het bestemmingsplan en bijeen-
komsten heeft bijgewoond zoals over de Be-
heersplannen voor de Singelparken en de denk-
tank voor een gedragslijn bij evenementen. Het  
bestuur  kwam zeven maal bijeen, waarvan één 
keer met de leden met wie ook op 24 juni op de 
binnenplaats van Ars het lustrumfeest werd ge-
vierd. 
Van alle activiteiten is verslag gedaan in de uitge-
brachte Hart van de Stadkranten. Hieronder de 
samenvatting, gevolgd door het financiële jaarver-
slag.  
 
In 2006 was het bestuur aldus samengesteld, met 
de volgende taken. 
L. L. le Duc, voorzitter, verkeer en vervoer   
M.J.H. Pouw, secretaris, districtsraad, buurt-
kaderoverleg, redactie  
L. van Paddenburgh, penningmeester 
L.G. Blankenberg, verkeer en vervoer   
C. Boeye, bouwen en wonen, districtsraad,  

redactie 
A. de Gruyl, bouwen en wonen  
M. Schikhof, buurtkaderoverleg, horeca en eve-
nementen, overleg met de burgemeester 
 
Gelieerd aan het bestuur behartigde F. Pompe de 
belangen van de vereniging in de Klankbordgroep 
Aalmarkt. J Brinkman deed datzelfde op het ge-
bied van bouwen en wonen bij de behandeling 
van de plannen voor de Kaiserstraat in het ont-
werp Bestemmingsplan II, H. Feuth voor de Ga-
renmarkt. R. Blankenberg is aan de redactie van 
de Hart van de Stadkrant toegevoegd. 
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Bouwen en wonen  
 
Aalmarkt 
Het afgelopen jaar zijn er nogal wat ontwikkelin-
gen geweest  wat betreft de Aalmarktplannen. 
Ten eerste kwam er na de verkiezingen een nieu-
we wethouder, Marc Witteman, een heel nieuw 
gezicht en daardoor een ander soort contact voor 
velen. Bij zijn eerste vergadering met de Klank-
bordgroep Aalmarkt in juni vertelde hij dat dit 
project hoog op de lijst komt van ongeveer 40 
lopende of komende projecten op zijn gebied qua 
aandacht en inzet. Maar dat er vaart komt in het 
project mag niet tot gevolg hebben dat er haastig 
moet worden gewerkt vonden de wijkvereniging 
en andere leden van de Klankbordgroep. Verder 
kreeg het plan steeds meer concrete vorm: er was 
gestemd door de Leidse bevolking over het plan 
voor het gebouw op het toekomstige Waagplein-
tje en de steeg aan de overkant van het water; de 
Stadsgehoorzaal ging dicht; de stripwinkel ver-
huisde alvast naar de Breestraat en het vergun-
ningentraject voor de kap van een aantal bomen 
op het binnenterrein startte. Helaas mag een aan-
tal bomen toch worden gekapt, hoewel het vol-
gens de wijkvereniging beter was geweest dat er 
eerst een plan voor de toekomstige cultuurtuin 
was gemaakt. Deze bomen hadden dan mogelijk 
hun plek kunnen behouden en men had niet tot 
kap hoeven overgaan. Ook de sloopvergunning 
voor de Aalmarktschool en gymzaal werden in 
2006 afgegeven. 2007 zal in ieder geval het jaar 
van de grote werkzaamheden worden. 

 
Bestemmingsplan Binnenstad II 
Het Bestemmingsplan Binnenstad II is begin ja-
nuari 2007 vastgesteld. Voor de helderheid is 
deze uitloop van 2006 in dit jaarverslag opgeno-
men.  
De eerste inspraakronde was in april 2006, de 
tweede in november. Belanghebbenden konden 
in de vergadering van de Raadscommissie Ruimte 
en Bereikbaarheid hun zienswijze naar voren 
brengen. Onze vereniging heeft daar enige malen 
gebruik van gemaakt. De wijkvereniging steunde 
de zienswijze van de commissie van Omwonen-
den van de Doelengracht over de bebouwing van 
het voormalige ABN-AMRO terrein aan de 
gracht, de zienswijze van J. Brinkman over de 
herontwikkeling van de Kaiserstraat en bracht 
zienswijzen in over de bebouwing van de Garen-
markt en het Van der Werfpark.  

 
 
De meeste onrust gaven de plannen voor de be-
bouwing van de Doelengracht. De omwonenden 
hadden een door 155 mensen ondertekend be-
zwaarschrift ingediend met als doel de goothoog-
te van de te bouwen panden te verlagen, het aan-
tal parkeerplaatsen in de te bouwen ondergrondse 
parkeergarage terug te brengen van 36 naar 12, de 
door Mien Ruys ontworpen tuin te behouden en 
het behoud te garanderen van de monumentale 
beuk op het terrein. Het college van B&W heeft 
een deel van deze zienswijze in zijn besluit over-
genomen. De goothoogte is teruggebracht van 10 
naar 8 meter en de door Mien Ruys ontworpen 
tuin behoudt de bestemming tuin. Het aantal 
parkeerplaatsen blijft bepaald op 36, tenzij deze 
maat het behoud van de monumentale beuk in 
gevaar brengt. Voorts heeft B&W een onafhanke-
lijk onderzoek toegezegd naar maatregelen om de 
monumentale beuk te behouden. De uitkomst is 
bepalend ook als deze zou leiden tot aanpassing 
van de grootte van de geplande, ondergrondse 
parkeergarage.  
 
Wat de herontwikkeling van de Kaiserstraat aan-
gaat heeft het College de aangereikte zienswijze 
niet overgenomen. Dat geldt ook voor de ziens-
wijze over de Garenmarkt. Ons bezwaar tegen de 
toegelaten goothoogte van de te bouwen huizen 
omdat deze afwijkt van de goothoogte van de 
panden in de omgeving is van de hand gewezen 
met het argument dat het de ontwikkeling eco-
nomisch zou bemoeilijken. Onze zienswijze op 
de nieuwbouwplannen aan het Van der Werfpark 
is wel overgenomen. Deze hield in dat zowel het 
park als de bebouwing aan kwaliteit zouden win-
nen als de gevelwand verlevendigd wordt en dat 
de bebouwing een oriëntatie moet hebben op het 
park.  
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Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 
(GVVP) 
 
Een van de punten van kritiek die het bestuur 
heeft geuit op de plannen van de gemeente voor 
het bereikbaarheidsoffensief van de (binnen)stad 
had betrekking op het gebrek aan een integrale 
verkeersvisie met een coherente integratie van de 
voorkomende verkeersstromen. Met de discussie 
rond het binnenstadstracé van de RGL is o.a. 
deze kritiek veelvuldig geuit. Volgens de gemeen-
te biedt het GVVP desondanks een goede uit-
gangspositie om de stad bereikbaarder te maken 
onder gelijktijdige realisatie van een autoluwe 
binnenstad.    
  
RGL 
Wat de Rijn Gouwe Lijn aangaat vertegenwoor-
digde het bestuur de vereniging in bijeenkomsten 
van de Projectorganisatie RGL, voorlichtingsbij-
eenkomsten van de gemeente en politieke partijen 
en hield contact over het naderende referendum 
met de overige wijkverenigingen in de binnenstad 
en andere belangengroeperingen over mogelijk 
gezamenlijk te ondernemen activiteiten. Eind 
2006 heeft het bestuur een extra editie van de 
Hart van de Stadkrant voorbereid waarin de uit-
gangspunten voor de lijn en de argumenten voor 
en tegen nog eens werden samengevat. 
    
Buurtkaderoverleg 
In het overleg met de politie dat de vertegen-
woordigers van de binnenstadswijken twee maal 
per jaar met de politie voeren zijn onder meer de 
nieuwe werkwijze van de politie aan de orde ge-
weest, de bereikbaarheid, overlast van terrassen 
en evenementen, de handhaving van de regels en 
de consequenties van het nieuwe evenementenbe-
leid dat de gemeente zich heeft voorgenomen.  
Het bestuur heeft voorts de wijkagent betrokken 
bij het overleg met LSV Minerva over de geluids-
hinder in de wijk. In dat overleg zijn in goede 
verstandhouding nieuwe afspraken met Minerva 
gemaakt. 
 
Districtsraad Binnenstad Zuid 
In 2006 heeft de gemeente de districtsraden tot 
vaste instelling verklaard. Ze komen vijf maal per 
jaar bijeen om de inrichting en het onderhoud 
van de openbare ruimten in de wijken te bespre-
ken. Het bestuur heeft er in 2006 voor gekozen 
om de B-status te behouden. Dat betekent dat het 

bestuur geen budgetverantwoordelijkheid draagt 
en deze bij de wijkmanager laat berusten.   
Het bestuur heeft in 2006 het beter schoonhou-
den van het gebied rond glascontainers, kranten-
bakken, en andere verzamelcontainers bij winkel-
centra aan de orde gesteld. Ook heeft het bestuur 
gevraagd om de vuilnisbakken in de wijk vaker te 
legen, met name in het Van der Werfpark. Voorts 
om het park toegankelijker te maken en er een 
kinderspeelplaats in aan te leggen. Ook heeft het 
bestuur erop aangedrongen om de hinderlijke 
parkeerplaats op te heffen voor de toegangspoort 
van het Gekroonde Liefdepoort hofje aan de 
Langebrug, de gesneuvelde boom te vervangen 
op het Pieterskerkhof, een bezemkast te maken 
voor het schoonhouden van het speelplaatsje aan 
de Pieterskerkgracht en de speelplaats  veiliger te 
maken. Tenslotte heeft het bestuur aandacht ge-
vraagd voor de slechte staat waarin een groot 
aantal monumentale bomen in de wijk verkeert, 
de verloedering van de Garenmarkt aan de zijde 
van de Hoefstraat en de overlast door meeuwen.   
 
Overleg met de burgemeester 
Het jaarlijkse overleg met de burgemeester betrof 
handhaving van de APV waar het om wangedrag 
en hinderlijk bedelen gaat en verder het evene-
mentenbeleid, met name de voorwaarden voor 
het verlenen van vergunningen en de handhaving 
van de gestelde regels. Het gemeentebestuur heeft 
het voornemen om categorie 3 evenementen in 
de binnenstad te verminderen en met de organi-
satoren van evenementen en de politie een ge-
dragslijn te bepalen die het uit de hand lopen 
moet indammen.  
 
Horeca en Evenementen 
In 2006 ging rond dit onderwerp veel aandacht 
uit naar het nieuwe evenementenbeleid dat de 
gemeente wil bepalen. Een van de bestuursleden 
interviewde daarover in de Hart van de Stadkrant 
van april 2006 de gemeentelijke Evenementenco-
ordinator en eind mei nam het bestuur deel aan 
de bijeenkomst van de inmiddels ingestelde ge-
meentelijke ‘denktank’ op dat gebied, waar de 
contouren van het nieuwe beleid werden aange-
geven. Het bestuur ziet een goede ontwikkeling. 
De gemeente heeft het plan om categorie 3 eve-
nementen uit Leiden te weren en meer te doen 
aan handhaving en integrale veiligheid. 
In 2006 werden in de wijk verschillende evene-
menten gehouden. De keerzijde van de levendig-



April 2007   Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west           Bladzij 7                                        

heid was geluidsoverlast vooral bij categorie 3 
evenementen. Het bestuur heeft zich daartegen 
uitgesproken in de hierboven genoemde ‘denk-
tank’ bijeenkomst. In 2006 is de binnenstad ook 
enkele malen het toneel geweest van evenemen-
ten in het kader van het Rembrandtjaar. Het be-
stuur ziet deze stijl van evenementen, die relatief 
kleinschalig zijn, rustig en cultureel getint, als een 
positieve ontwikkeling in vergelijking met de hui-
dige categorie 3 evenementen. 
Op horecagebied zijn er in 2006 geen bijzondere 
ontwikkelingen in het beleid van de gemeente 
geconstateerd. Het bestuur heeft de indruk dat de 
overlast van horecagelegenheden in de binnen-
stad niet is toegenomen. Hier zijn althans geen 
signalen van ontvangen. Café Zoop in de Pieters-
kerkchoorsteeg, waarover in de vorige ledenver-
gadering werd geklaagd, is inmiddels gesloten. 
Onduidelijk is wat er met het pand gaat gebeuren.  
In de vorige ledenvergadering is toegezegd dat 
het bestuur zal informeren of de gemeente een 
evaluatie heeft gepland van het verruimde terras-
senbeleid. Inmiddels heeft het bestuur van de 
gemeente gehoord dat er in 2006 geen evaluatie is 
geweest en dat er momenteel ook geen gepland 

staat. Er is nogmaals op aangedrongen dit wel te 
doen.  
 
Financieel Jaarverslag 
 
Zoals uit de jaarrekening blijkt, heeft de vereni-
ging financieel gezien weer een goed jaar achter 
de rug. 
Er kwam een hoger bedrag aan contributies en 
advertenties binnen dan was begroot en er werd 
minder uitgegeven dan verwacht. Aan het einde 
van het jaar hadden we € 636,30 meer in kas dan 
op 1 januari 2006. Voor het Lustrum was geen 
extra subsidie aangevraagd omdat we ruim vol-
doende geld in kas hebben om dit gepast te vie-
ren. De kosten hiervoor bleken matig te zijn. 
Er kwamen in 2006 zeven nieuwe leden bij maar 
er vertrokken er 14. Het netto-resultaat is derhal-
ve -7. Daarmee komt het aantal leden op 349 
(was 356).  
De Kascontrolecommissie, bestaande uit de he-
ren J.J.M. Gerritsen en R. Breedveld, wordt uit-
genodigd om onze administratie te controleren. 
De wijkkrant is in 2006 drie keer verschenen.◄ 
 

 

 
Jaarrekening 2006 

Per 31-12-2006

Saldi in euro's 1-1-2006 31-12-2006 Resultaat 2006
 begroot werkelijk

Postbank RC 357,62                                185,28                 172,34-             Inkomsten 6.750,00                   7.409,25
Rentemeer en Kap rekening 5.199,08                             5.950,01              750,93             Uitgaven 8.715,00                   6.772,95              

Kapitaalrekening 57,71                   57,71               Resultaat 636,30                 
Totaal 5.556,70                             6.193,00              636,30             Banksaldo 1-1-2006 5.556,70                   

Banksaldo 31-12-2006 6.193,00                   
Renteopbrengsten: Rente Girorekening -                       

Rente Ster en Kaprekening 57,71                   
Totaal 57,71                   

Realisatie 2006 Begroting 2006 Verschil 2006 Begroting 2007

Opbrengsten Contributies 2.701,54              2.500,00                     201,54                      2.500,00                
Advertenties* 400,00                  400,00                      1.000,00                
 -                        -                              -                            -                         
Subsidie 4.250,00              4.250,00                     -                           4.250,00                
Rente 57,71                   57,71                        -                         

 
Totaal 7.409,25              6.750,00                     659,25                      7.750,00                

 
 

Kosten Bestuur 458,00                 550,00                        92,00                        550,00                   
Bureau 374,89                 1.100,00                     725,11                      500,00                   
Wijkkrant 3.442,88              5.750,00                     2.307,12                   4.500,00                
Activiteiten -                       1.315,00                     1.315,00                   2.200,00                
Diversen 134,50                 -                              134,50-                       -                         
Lustrum 2.362,68              -                              2.362,68-                    

 Totaal 6.772,95              8.715,00                      1.942,05                    7.750,00                
   

Opbrengst 636,30                 -                               2.601,30                    
Batig saldo

* advertenties worden per 2 jaar begroot

Jaarrekening 2006 Wijkvereniging Pieters & Academie wijk en Levendaal-West 
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Opinie 

 
Een autoluwe binnenstad - Joep Creyghton 
 

Geen RGL maar wat dan wel? 
 
Leiden heeft op 7 maart met grote meerderheid 
gestemd tegen de aanleg van de RGL door de 
binnenstad. De wethouder Verkeer en Milieu 
beloofde na afloop voortvarend aan nieuwe plan-
nen te zullen werken en riep iedereen op eigen 
ideeën in te brengen. Die handschoen pak ik hier 
op. 
 
De motieven van de tegenstemmers liepen nogal 
uiteen: de tram of liever trein zou te groot zijn 
voor de kleinschalige binnenstad, fietsers en 
voetgangers zouden erdoor in het nauw worden 
gebracht. De bewoners van de Hooigracht vrees-
den een extra dosis dagelijkse bussen, die van de 
singels een toenemende verkeersoverlast. Het 
omleggen van buslijnen zou het centrum slechter 
bereikbaar maken voor de bewoners van de bui-
tenwijken en tenslotte zou het reizigersaanbod 
voor de Oosttak van de lijn onvoldoende zijn om 
hem exploitabel te maken. Problemen te over 
dus, maar bij de gemeente leek men daar niet 
wakker van te liggen. Uit niets bleek een samen-
hangende visie op verkeer en vervoer in de stad. 
Bij de meeste kiezers ontbrak daarom terecht het 
vertrouwen dat Leiden in staat zou zijn om de 
nadelige gevolgen van een tramlijn door de bin-
nenstad op te vangen.  
 
Geen RGL dus, maar wat dan wel? In een stad 
hangt alles samen. Dat geldt in het bijzonder voor 
het  verkeer, rijdend, fietsend, lopend, stilstaand, 
particulier en openbaar. Wanneer je het verkeer in 
een stad zijn gang laat gaan, kiest het de kortste 
weg naar zijn bestemming en die voert meestal 
door het centrum. Dat  raakt verstopt en wordt 
onbereikbaar voor het werkende en winkelende 
publiek. Het logische, onontkoombare antwoord 
is een autoluwe binnenstad. Maar er is heel wat 
nodig om tot een totaalplan te komen voor de 
inrichting van een stad. Parkeervoorzieningen aan 
de rand van de stad, een grotere rol voor het 
openbaar vervoer naar het centrum en een radi-
caal verkeersvrij winkelcentrum zullen de autolu-
we binnenstad een stuk levendiger en leefbaarder 
maken. 
 

 
Ringwegen 
 
Een autoluwe binnenstad houdt in dat het cen-
trum wordt afgesloten voor doorgaand autover-
keer. Een bereikbare binnenstad betekent dat 
bestemmingsverkeer de stad in en uit en van de 
ene wijk naar de andere kan, zonder de straten in 
het centrum te verstoppen. Autoluw en bereik-
baarheid lijken met elkaar op gespannen voet te 
staan, maar er is een manier om die doelen met 
elkaar te verzoenen, en wel door middel van 
ringwegen rond het centrum. 
Verkeer dat de stad alleen hoeft te passeren kun 
je via ringwegen op afstand om het centrum 
heenleiden. Verkeer dat van de ene wijk naar de 
andere wil kan dat doen via kleinere ringen rond 
het centrum. In Leiden fungeren de singels van 
oudsher als binnenring voor het verkeer tussen de 
binnenstadwijken maar de singels, omzoomd 
door water, groen en herenhuizen van meer dan 
een eeuw oud, zijn ongeschikt voor grotere ver-
keersstromen.  
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Een buitenring of rondweg met voldoende capa-
citeit voor alle andere vormen van verkeer in en 
rond de stad is voor Leiden helaas nooit tot stand 
gekomen. Op plaatsen waar zo’n brede rondweg 
had kunnen komen heeft de gemeente dit in het 
verleden steevast onmogelijk gemaakt door gron-
den vrij te geven voor de bouw van huizen en 
kantoren. Bij het Station Lammenschans is dicht 
tegen de spoordijk allerlei nieuwbouw toegestaan. 
De oever van de Zijl is aan de Leidse kant volge-
bouwd en  de brede strook langs het spoor naar 
Utrecht, het oude Van Gend en Loosterrein, is al 
vrijwel aan een projectontwikkelaar toegewezen. 
Dat waren nu juist de plaatsen waar schakels in de 
rondweg ontbraken. Korte termijnbelangen van 
projectontwikkelaars, onroerend goedbeheerders 
en woningzoekenden, en niet te vergeten de ge-
meentelijke inkomsten kregen telkens voorrang 
boven een goede infrastructuur voor het verkeer. 
Er is zelfs nauwelijks ruimte voor de hoogst-
noodzakelijke spoorwegverdubbeling tussen 
Lammenschans en Centraal Station. 
Een blik op de kaart maakt duidelijk dat een logi-
sche ringweg als volgt gelopen zou hebben: van-
uit het Centraal Station ten Zuidwesten van het 
centrum langs het spoor richting Utrecht. Via 
station Lammenschans, langs het Rijn-
Schiekanaal en de Zijl (de Kanalenroute) aan de 
Zuidkant en vervolgens via Willem de Zwijger-
laan en Schipholweg aan de Noordkant terug naar 
het Centraal Station. Als die rondweg er geweest 
was, had het autoverkeer vanuit de Noordkant 
van de stad via deze rondweg links- of rechtsom 
naar het NS Station Lammenschans en verder 
geleid kunnen worden. Nu  perst dat verkeer zich 
via de Langegracht en de Hooigracht door de 
stad, of neemt de singels die daar niet op bere-
kend zijn. Hetzelfde geldt voor een groot deel 
van de bussen die nu vanuit het Centraal Station 
door de Breestraat rijden.  
 
Het te overwegen rondwegtraject valt grotendeels 
samen met het hierboven genoemde. De ontbre-
kende schakel langs het spoor naar Utrecht kan 
vervangen worden door een stukje nieuwe weg 
aan te leggen tussen het spoor en de Transvaal-
buurt tot aan de brug over het Galgewater, dan 
naar de Haagweg waarna via Haagweg-
Churchillaan-Voorschoterweg de verbinding met 
de Kanalenroute tot stand komt. Voor dit laatste 
is wel een drastische verbetering nodig van de 
Churchillaan door gedeeltelijke ondertunneling of 

verdiepte aanleg van deze laan, die dus kruisings- 
en stoplichtvrij de Haagweg met de Voorscho-
terweg zou moeten verbinden. De andere ontbre-
kende schakel is die tussen de Kanaalweg en de 
Willem de Zwijgerlaan, via de Admiraal Bankert-
weg en gedeeltelijk de Surinamestraat. Dit zou 
een forse ingreep vergen, waarvoor ten minste 
een brug over de Nieuwe Rijn gebouwd zou moe-
ten worden. De Surinamestraat is voorts een 
woonstraat die zeker niet zomaar in een vier-
baansweg te veranderen is. Hiervoor kan deels 
uitgeweken worden naar de Leiderdorpse kant 
van het water, de Zijldijk. De aanleg van zo’n 
buitenring of rondweg vergt hoe dan ook grote 
investeringen en schaarse ruimte, maar dat is de 
prijs die betaald moet worden voor een autoluwe 
binnenstad. Zonder autoluwe binnenstad wordt 
het centrum onbereikbaar voor woon- en werk-
verkeer en verkommert het winkelcentrum.   
 

 
 

 
Per openbaar vervoer naar het centrum 
 
Leiden is ook een bestemming voor bezoekers 
van buiten de stad, om uit te gaan, te winkelen of  
werken. Voor die bezoekers heb je geen rondweg 
nodig, maar goed openbaar vervoer. Het mooiste 
is als die bezoekers met de trein komen, maar dat 
is nu helaas niet altijd mogelijk. Van de stations 
kunnen ze lopend naar het centrum, per bus of 
minibus. Leiden moet alles op alles zetten om 
ervoor te zorgen dat het spoor tussen Bodegra-
ven en Leiden CS over de hele lengte verdubbeld 
wordt, zodat  mankementen onderweg niet 
meteen leiden tot urenlange vertragingen. Verder 
zou het prachtig zijn als het station Merenwijk er 
alsnog komt, en - waarom ook niet - een station 
Haagweg-Noordeinde. Vanuit die stopplaatsen 
kunnen er minibusjes richting centrum worden 
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ingezet, uitstappers er in de toekomst mogelijk de 
tram nemen of een watertaxi naar het centrum.   
 
Er is veel voor te zeggen om over Haagweg-
Noordeinde, Galgewater en Morsweg een spoor-
wegviaduct aan te leggen. Het spoor loopt dan 
vanaf dat punt op gelijke hoogte door tot het 
Centraal Station. Daardoor kunnen de spoorbo-
men aan beide zijden van het Galgewater ver-
dwijnen, hetgeen een van de oorzaken wegneemt 
van file rond het spitsuur op die plaats. De per-
rons van een eventueel Haagweg station kun je 
over de Haagweg laten doorlopen. Uitstappende 
reizigers hebben dan de keus tussen uitstappen 
op de Haagweg om via een trap of lift aan de 
andere kant van de weg de aanlegsteiger te berei-
ken van een veerboot op het Galgewater. Zo’n 
boot zet de reizigers in enkele minuten af op de 
Aalmarkt, het hart van het winkelcentrum. 
Als de NS niets voelt voor meer tussenstations, 
kunnen we de provincie vragen of zij een regiona-
le spoorwegmaatschappij wil oprichten of subsi-
diëren met het geld dat ze voor het RGL tracé 
door de Leidse binnenstad had bestemd. Lijnbus-
sen worden tenslotte ook door de provincie ge-
subsidieerd. Waarom dan geen regionale treinen? 

 
Bezoekers komen ook per auto. Daar valt niet 
aan te ontkomen zolang auto’s vrij in ons land 
mogen rondrijden. In dat geval gaat het erom de 
automobilisten zo ver mogelijk van het stadscen-
trum op te vangen in parkeerplaatsen, en ze van 
daaruit snel en comfortabel naar het centrum te 
vervoeren. De RGL zou daarvoor de ideale op-
lossing zijn geweest, met een regelmatige pendel-
dienst tussen transferia bij de A4 (Cronestein-
Grote Polder) en de A44 (tussen Oegstgeest en 
Rijnsburg). Helaas stonden gemeentebestuur en 
provincie erop dat de RGL dwars door de oude 
binnenstad zou lopen in plaats van eromheen, 
over het bestaande spoor waar heel wat minder 
bezwaren tegen waren. 
 
Leiden is op het ogenblik vooral interessant voor 
bezoekers uit omliggende gemeenten. Als de 
RGL-plannen één voordeel hebben gehad dan is 

het wel dat er een discussie op gang is gekomen 
over een nieuw regionaal tramnet. Pas als er een 
rondweg is, en niet eerder zouden trams tot diep 
in het Leidse centrum kunnen doordringen. Voor 
Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorscho-
ten en Rijnsburg heeft Leiden een centrumfunc-
tie. Vanuit het centrum van Zoetermeer zou er 
via Stompwijk en Zoeterwoude een tramlijn naar 
Leiden kunnen komen. Dat zou ook kunnen gel-
den voor verbindingen met Voorschoten en 
Oegstgeest. Vervanging van buslijnen door trams 
zal niet altijd voordelen hebben, maar bij vol-
doende intensief gebruik kan de tram een goed en 
comfortabel alternatief zijn.  
 
Een verkeersvrije Breestraat 
 
Winkelstraten kunnen pas opbloeien als er alleen 
voetgangers mogen komen. De Haarlemmerstraat 
levert het bewijs dat die regel ook voor Leiden 
geldt. Waarom niet hetzelfde geprobeerd voor de 
Breestraat? Die straat fungeert nu niet alleen als 
doorgangsroute voor lange rijen bussen, maar 
ook voor nog langere slierten fietsers en scheu-
rende bromfietsers of scooters. Een druk fietspad 
met aan weerszijden trottoirs geeft nog geen ge-
zellige en veilige winkelstraat ook al zijn de bus-
sen eruit verdwenen. Het zal heel wat politieke 
moed vergen van het gemeentebestuur, zeker van 
een links college, om fietsers en bromfietsers een 
groot deel van de dag, bijvoorbeeld overdag tus-
sen elf en zes uur, langs een alternatieve route te 
leiden via Rapenburg of Langebrug. Die straten 
moeten daar dan natuurlijk eerst geschikt voor 
worden gemaakt. 
 

 
Toruň, Stadhuisplein 

 
Een mooi voorbeeld van een verkeersvrij winkel-
centrum is te vinden in Toruň, de Poolse stad 
waarmee Leiden een stedenband onderhoudt.  
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Panoramafoto van  de Poolse stad Toruň 

 
Midden door het oude centrum, evenwijdig aan 
de rivier de Weichsel (Visła), loopt de Szeroka, de 
Toruňse Breestraat, net als bij ons letterlijk ‘brede 
straat’  want het Poolse woord szerok betekent 
breed, wijd. Deze winkelstraat doorsnijdt de oude 
binnenstad van West naar Oost. Het is een feest 
om hier te lopen. In de straat mogen uitsluitend 
voetgangers komen. Hij mondt uit in een markt-
plein en het stadhuisplein en erlangs liggen een 
kerk, monumentaal stadhuis, gemeenschapshuis 
met concertzaal, mooie oude koopmanshuizen en 
winkels in Jugendstilpanden die niet zoals hier 
verprutst zijn door schreeuwerige, nieuwe puien. 
De straat is van ’s ochtends tot ’s avonds vol  
winkelende en flanerende mensen, waaronder 
studenten. Toruň heeft een universiteit die 40.000 
studenten telt, en hoewel die studenten groten-
deels buiten het oude centrum wonen is de 
Szeroka er altijd vol van.  
 
Aan de kant van de rivier zijn de oude stadsmu-
ren en poorten nog allemaal intact. De stad was 
ooit geheel omringd met muren en 17e-eeuwse 
vestingwerken en de vooruitstekende, puntvor-
mige ravelijnen zijn net als bij ons op de singels 
nog steeds altijd zichtbaar.  De ravelijnen hebben 
in Toruň grotendeels plaats gemaakt voor een 
brede groenstrook van plantsoenen. Er loopt een 
vierbaans ringweg omheen, maar  het groen 
vormt een buffer tussen de stad en het industrie-
gebied erbuiten. Wie via de Westelijke poort van-
uit de Szeroka de binnenstad verlaat, bereikt in 
enkele tientallen meters een breed trottoir met  
banken en bushuisjes, omzoomd met bomen en 
heesters waar met grote regelmaat bussen stop-
pen die de reizigers naar alle gewenste bestem-
mingen in de omgeving vervoeren. Als je daar op 
spitsuur staat te kijken zie je de binnenstad letter-
lijk leeg of vollopen. In Torun hebben het open-
baar vervoer en bezoekers van de stad elkaar ge-
vonden.  
 
 

 
 
Dit voorbeeld is in Leiden natuurlijk niet letterlijk 
na te volgen, daarvoor zijn de omstandigheden te 
verschillend. Maar in één opzicht kan het wel 
degelijk, namelijk door de reizigers te bedienen 
met gevarieerd openbaar vervoer. Maak op ver-
schillende plaatsen in de stad aantrekkelijke op-
stapplaatsen voor Bus, minibus, tram of water-
taxi, waar het winkelende publiek kan opstappen 
of kan worden afgezet bij een van de Leidse NS-
stations, parkeerplaatsen of transferia buiten het 
centrum.  
 
Een mooi plan maar het kan alleen gefaseerd 
worden uitgevoerd. Eerst moet het probleem van 
de rondweg worden aangepakt. Dat is lastig op te 
lossen en kost veel geld. De spoorwegverdubbe-
ling vergt intensief lobbywerk. Maar ook dat is 
een voorwaarde. Pas als dat is gebeurd kan er iets 
moois tot stand worden gebracht.◄   
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In gesprek met architect Piet van Veen 
Marjolijn Pouw  
 

Piet van Veen is architect en houdt kantoor in 
een pand in de Ketelboetersteeg, die de Lange-
brug verbindt met de Breestraat ter hoogte van 
Kapper Eric. Piet is een fervent hardloper. Hij 
heeft er menige halve Leidse marathon en Hane-
poelloop opzitten, maar draagt nu zijn arm in een 
mitella omdat hij gisteren bij het hardlopen op de 
Hoge Rijndijk over een loszittende stoeptegel is 
gestruikeld en twee vingers heeft gebroken. Voor 
een architect, die de pen moet kunnen hanteren, 
is dat ongemakkelijk. Piet laat zich er niet door uit 
het veld slaan. Het heeft ook voordelen, zegt hij, 
omdat hij nu het nieuwe tekenprogramma op zijn 
computer moet gaan gebruiken. De raadselen 
daarvan had hij nog niet doorgrond, maar hij wil 
ermee   beginnen als de verdoving is uitgewerkt. 
Eerst ik.  
  

 
Foto Marjolijn Pouw 

 
 
 
 
 

 
Loopbaan 
 
Ik ben opgeleid als binnenhuisarchitect. In 1984 
ben ik begonnen bij Sjo van den Eerenbeemt. In 
1985 zijn we gefuseerd met Meindert Barkema. 
Sjo vertrok medio 1988 en ik bleef bij Barkema 
tot 1991. In de loop van de tijd kreeg ik steeds 
meer opdrachten voor verbouwingen  en restau-
raties, en is het accent verschoven van het interi-
eur naar het gebouw en vooral de indeling en het 
gebruik van ruimte. Dat vind ik wel zo plezierig 
omdat je dan meer bezig bent met het gebouw 
zelf en de mogelijkheden, en minder met spullen 
en leveranciers. Ik werk vooral in en om Leiden, 
het liefst voor kleine opdrachtgevers omdat ik het 
leuk vind om bij mensen over de vloer te komen 
en te zien hoe ze leven. Er komt dan van alles en 
nog wat naar voren, wat mij weer op nieuwe ge-
dachten brengt. Dat houdt me scherp. Bij grote 
opdrachtgevers heb je dat veel minder. Die willen 
snelle besluiten over een inrichting die de gemid-
delde gebruiker ook nog bevalt.  
 
Opdrachtgevers 
 
“Onlangs heb ik voor het Samenwerkingsverband 
Leiden en omstreken (een samenwerkingsverband 
van scholen voor voortgezet onderwijs) kantoor-
ruimte ingericht in de oude gemeenteschool aan 
de Van Duivenbodestraat. Het gebouw is nog 
ontworpen door Dudok. Daar zit de peuterspeel-
plaats Het Konijn in, maar boven is er nu ook 
ruimte gemaakt voor het Samenwerkingsverband. 
Het is leuk om zo’n mooi, oud pand geschikt te 
maken voor het onderwijs van nu zonder Dudoks 
ontwerp geweld aan te doen. Je moet daar wel je 
eigen vorm voor vinden anders wordt het niets. 
Er zaten lelijke plafondplaten in, de kleuren wa-
ren vervaald, de gordijnen vervuild en de vloeren 
afgetrapt. Nu is de ruimte in zijn oude glorie her-
steld. De oude vloerbedekking is weggehaald en 
in de gang kwamen de originele granitovloer te-
voorschijn en het oude tegelwerk. Het interieur is 
opnieuw geverfd en er zijn mooie gordijnen en 
meubels aangeschaft. We hebben de vloerbedek-
king in negen verschillende kleuren gelegd, het 
meervoud van de beschikbare lokalen. Het ziet er 
nu speels en vrolijk uit. Ik weet zeker dat de ge-
bruikers dat ook vinden” 
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Verder knap ik aan de Gerrit Doustraat een oud 
huisje op dat als opslagruimte in gebruik is ge-
weest en jaren heeft leeggestaan. Het verkeert in 
slechte staat en heeft half steens muren zonder 
ramen. Jammer, want het grenst aan een grote 
tuin. Van de eigenaar van die tuin heb ik toe-
stemming gekregen om ramen op de erfgrens te 
maken. Je ziet het veranderen in een prachtig 
pandje dat in zijn omgeving past en waarin het 
straks leuk wonen is. Als ik zelf niet zo mooi 
woonde in de oude Haanstra school aan de Vliet 
zou ik er zo in trekken.” 
 
Speelsheid en harmonie 
 
Op de vraag wat hij belangrijk vindt in zijn werk 
noemt hij “speelsheid en harmonie”. “Je moet 
een stad zien als een geheel. Niet, zoals nu vaak 
gebeurt, als een verzameling losse gebouwen met 
wat looplijnen. Als er wat wordt afgebroken haalt 
men een willekeurig ontwerp van de plank. Of 
het nieuwe gebouw in de omgeving past is bij-
zaak, net als het doel waarvoor het wordt ge-
bouwd. De architect staat voorop en dat zou niet 
zo moeten zijn. Bij stadsinrichting zou het net zo 
moeten gaan als bij de inrichting van een gebouw. 
Waarvoor dient dat gebouw? Welk karakter heeft 
het? Hoe is het ingedeeld? Welke wensen hebben 
de bewoners? Wat zijn de bouwkundige moge-
lijkheden? Wat zijn de looplijnen?  Pas als je dat 
allemaal hebt uitgezocht kun je een goed ontwerp 
maken. In de stad lijkt het er willekeurig aan toe 
te gaan. Een goed stadsplan is er niet. Er worden 
gaten geslagen die in geen jaren worden opgevuld. 
En als ze opgevuld worden dan gebeurt het met 
gebouwen die allemaal op elkaar lijken, want als 
iemand iets nieuws verzonnen heeft dan apen de 
anderen hem na. Zulke gebouwen worden niet uit 
liefde voor een stad gemaakt, maar uit gemak-
zucht. Ze zijn vervelend en lelijk. 2007 Wordt 
vast ook weer zo’n saai bouwjaar. Architecten 
lijden aan kneuterdwang. Veel glas en staal of 
retro met  hier en daar een opvallende richel om 
zich nog enigszins te onderscheiden. Maar wie 
goed kijkt ziet steeds hetzelfde.” 
 
Zet een paar ideeënmakers aan het werk 
 
“Wat zou er dan moeten gebeuren?”, vraag ik. 
“De gemeente zou moeten bedenken waar ze  
ruimte voor wil geven, als wat voor soort stad en 
hoe ze Leiden voor het voetlicht wil brengen. Nu 

is het een ratjetoe. Om de mensen de stad in te 
krijgen lijkt alles meegenomen, maar het een botst 
met het ander en het resultaat is leegstand en ver-
val. Zet een paar ideeënmakers aan het werk en 
geef ze de vrije hand. Je hoeft niet alles wat er uit 
komt uit te voeren, maar wat een kansen liggen er 
bijvoorbeeld op de Kaasmarkt. In 1994 hebben 
Frans de Wit (de helaas veel te vroeg overleden 
Leidse beeldend kunstenaar) en ik een ontwerp 
gemaakt voor de herinrichting van de Kaasmarkt. 
Ateliers en woningen, die ‘als de vingers van een 
hand’ naar het water wijzen, met een marktge-
bouw aan de Hooigracht. Hier heb je de maquet-
te, Frans heeft eigenhandig de gebouwen in mini-
atuur uit hardhout gezaagd. We hebben er de 
publieksprijs mee gewonnen, maar het plan is op 
de plank beland en de Kaasmarkt is nog steeds 
een woestenij.” 
 
Ruimte ontstaat door begrenzing 
 
“Van de Garenmarkt zou je ook iets moois kun-
nen maken. Dat was ooit een echt gesloten bouw-
blok. Het huidige parkeerplein heet wel Garen-
markt, maar is ontstaan door de sloop van een 
blok huizen en bedrijfspanden aan de oorspron-
kelijke Garenmarkt, Raamsteeg, Kort Levendaal 
en Korevaarstraat. Het plein is lelijk van vorm en 
ligt verkeerd, het is een bult van mottige beton-
klinkers met auto’s erop en past niet in zijn om-
geving. Je zou de Garenmarkt moeten herbouwen 
met winkels en woningen langs de rooilijnen van 
het oorspronkelijke blok.  Maak er een parkeerga-
rage onder of doe dat vervolgens onder een 
nieuw te maken plein aan de overkant van de 
Korevaarstraat waar nu Hoogvliet ligt, met als 
grenzen de Sint Jorissteeg, Kaardesteeg en Le-
vendaal. Dat is in harmonie met het stadsbeeld, 
kijk maar op de kaart. De Garenmarkt ligt nu te 
veel open aan de kant van het Van der Werfpark 
en dat is jammer. Ruimten moet je begrenzen, 
anders kun je ze beter niet maken. Denk maar aan 
het uitzicht bij paleistuinen. Als dit plan vanwege 
praktische bezwaren en de gevreesde kapitaals-
vernietiging niet kan worden uitgevoerd moet je 
tenminste het lelijke gat langs de Raamsteeg 
dichtzetten en de auto’s van het plein afdoen. 
Naar verhouding is het plein veel te groot. Het is 
geen gezicht als je de stad binnenkomt. Ook daar 
hebben we met een aantal mensen van het Archi-
tectencafé plannen voor gemaakt, maar Walen-
kamp, de toenmalige wethouder, wou er niet aan. 
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Die wilde overal parkeerpleinen als buffer voor 
het binnenstadsverkeer. Maar zoiets  trekt auto’s 
aan in plaats van ze te weren. Je zou er dus wat 
anders op moeten verzinnen.” 
 
Gevoel voor verhoudingen en gekte 
 
“Gevoel voor verhoudingen is dus ook in het 
stadsplan belangrijk”, zeg ik. “Ja, en gekte”, zegt 
Piet. “In 1984 heb ik voor Leiden het Basis wa-
terplan bedacht. Amsterdam wilde toen Olympi-
sche stad worden en wij bedachten dat als dat 
door zou gaan je van Leiden meteen een water-
stad zou moeten maken. Bij Leiderdorp splitst de 
Rijn zich, vandaar zou je tot aan de splitsing in 
Leiden in de Oude en de Nieuwe Rijn alles onder 
water moeten zetten. Je krijgt dan een mooi ovaal 
meer, waar de Burcht uit omhoog steekt en de 
Singels doorheen zigzaggen. Ook de Hooglandse 
kerk rijst er uit op, met nog enkele andere mo-
numentale gebouwen. Een verzonken stadsland-
schap met hoogtepunten. Dat plan is natuurlijk 
niet doorgegaan, maar vanuit een nieuw gezichts-
punt anders naar je stad kijken maakt dat je tot 
betere oplossingen komt.  
Neem nou de tentoonstelling ‘Anders kijken’ die 
we volgend jaar met het RAP (Regionaal Archi-
tecten Platform) in de Nieuwstraat houden. Die is 
erop gericht om nieuwe inzichten los te krijgen. 
Het Basis waterplan uit 1984 zal er virtueel uitge-
voerd worden en aan de hand van luchtfoto’s zal 
worden getoond hoe Leiden er volgens dat plan 
uit gaat zien.  
 
Architecten en bestuurders denken te veel in 
oplossingen 
 
“Maar goed ook, dat die binnenzee niet is door-
gegaan”, zeg ik. Piet stelt daartegenover dat  ar-
chitecten en bestuurders te veel in oplossingen 
denken. “Daar raak je in vast”, zegt hij.  “Inzich-
ten ontstaan bij toeval, oplossingen zijn standaard 
en oninteressant. Je zou bij een ontwerp eigenlijk 
met de voordeur moeten beginnen. Zie maar eens 
op wat voor gedachten je dan komt. Had Fons 
Verheyen zoiets bij zijn ontwerp voor Naturalis 
gedaan, dan had hij mogelijk anders naar de stad 
gekeken en zou de binnenstad van het museum 
hebben kunnen profiteren. Nu staat er een prach-
tig gebouw op een heel onaantrekkelijke plaats. 
Verheyen had de opslag en de wetenschap in de 
nieuwbouw kunnen plaatsen, en het oude gebouw 

aan de Raamsteeg geschikt kunnen maken voor 
tentoonstellingen. Hij had dan bezoekers Leiden 
ingelokt in plaats van ze naar de Pesthuiswijk te 
verbannen. Het zal niet de schuld van Fons Ver-
heyen zijn dat Naturalis staat waar het nu staat. In 
de publiek private samenhang gaat wel vaker wat 
mis, maar wie loopt er nou met plezier langs het 
LUMC die verlaten wijk in om naar Naturalis te 
gaan? Je bent blij dat je Leiden weer uit kan.”         
 
Inzichten ontstaan bij toeval. 
 
“Hoe krijg je die inzichten los?”, vraag ik. “Door 
het onverwachte te benutten”, zegt Piet. “In 1988 
heb ik met Ben Walenkamp een plan gemaakt 
voor de tentoonstelling ‘Over-bruggen’. We wil-
den met een groep Belgische en Nederlandse 
kunstenaars een aantal bruggen in Leiden voor-
zien van kunst. Frans de Wit had zich al meteen 
de Hoogstraat (tegenover V&D)  toegeëigend 
voor allerlei optische effecten in het water. De 
tentoonstelling is helaas niet doorgegaan.  
 
Uit het oogpunt van ruimte maken is het ook 
jammer dat de Rijn Gouwe Lijn in de ijskast is 
gezet. Laten we hopen dat hij niet wordt afgebla-
zen. Het was een slecht idee om hem door de 
Breestraat te laten lopen, maar niet omdat het niet 
had gekund. Als er een goed plan was geweest, 
het stadsbestuur had geweten wat het wilde en er 
een keuze was gemaakt voor culturele evenemen-
ten of house in de stad, openbaar vervoer of ver-
keerschaos, parkeren binnen of aan de rand, be-
voorrading per vrachtauto of per boot, of over-
slagplaatsen dan had je de mogelijkheden van 
zo’n ingreep kunnen benutten om er wat moois 
van te maken. Nu blijft het lapwerk. En het op-
knappen stagneert, de verwaarlozing is op som-
mige plaatsen ten hemel schreiend. Kijk nou eens 
naar al die gaten zoals hier om de hoek waar de 
oude Instrumentenmakerschool is afgebroken, of 
bij jou op de Garenmarkt. Het blijft maar leeg en 
verloedert met de dag. Misschien moeten we met 
een paar gekken nieuwe plannen gaan maken.”◄ 
 

 
 

 
v o o r   i n f o r m a t i e :  w w w . p u z z l e - l e i d e n . n l 
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Brievenbussen 
Tijdens zijn bezorgronde van de Hart van de 
Stadkrant maakte Anton de Gruyl foto’s van de 
brievenbussen. Hieronder een selectie uit deze 
fotoreportage. 
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 Rubrieken 

 
Bouwen en Wonen - Clariet Boeye 
 

Bestemmingsplan Binnenstad II  
Raadsbesluit  
 
Op 16 januari vond de raadsvergadering Be-
stemmingsplan Binnenstad II plaats, met daarin 
als belangrijk agendapunt de vaststelling van het 
Bestemmingsplan met de eventuele wijzigingen. 
Eerst  gaven de raadsleden hun visie op het plan 
via moties of amendementen. Een aantal leden 
van de Commissie Omwonenden Doelengracht 
woonden de vergadering bij op de toehoordertri-
bune. Nadat onder meer de verbouwing van de 
Stadsgehoorzaal, die in afgeslankte vorm door zal 
gaan, het Aalmarktgebied en het Vrouwenkerk-
plein besproken waren, kwamen de plannen voor 
onze wijk aan de orde, met name die voor de 
Kaiserstraat en Doelengracht. Opvallend was dat 
de plannen voor de Garenmarkt uit het bestem-
mingsplan zijn verdwenen.  
 
Doelengracht 
 
De meeste tijd werd besteed aan de bebouwings-
plannen voor het voormalige ABN-AMRO ter-
rein aan de Doelengracht. De SP en D66 hadden 
samen met de PvdA en Groen Links twee amen-
dementen ingediend. Het eerste amendement 
betrof het verzoek om de goothoogte van de ge-
plande huizen van 10 naar 8 meter terug te bren-
gen omdat dat beter past in het straatbeeld. Na 
stemming is dit amendement aangenomen, on-
danks het argument van wethouder Witteman dat 
8 meter niet hoog genoeg is voor 3 woonlagen.  
Het tweede amendement betrof de geplande on-
dergrondse parkeergarage voor 36 plaatsen. Het 
verzoek was om het aantal van 36 terug te bren-
gen naar twaalf, de norm voor de zes huishou-
dens in de zes geplande woningen. Als argumen-
ten werden de verkeerssituatie rond en op de 
gracht genoemd en de monumentale boom op 
het terrein. De Doelengracht is net als de gracht-
jes en stegen die erop uitkomen smal en moeilijk 
toegankelijk, de bewoners stappen zó uit hun huis 
op de straat. En monumentale bomen zijn er nog 
maar weinig in de stad. Witteman weerlegde vaar-
dig alle bezwaren: hij betoogde dat hij goed ge-
luisterd had naar de zienswijzen, ook die van de 
omwonenden, maar dat een parkeergarage voor 

36 auto’s nauwelijks voor meer verkeer zal zor-
gen. Dat de gemeente het unieke aanbod van een 
gratis parkeergarage vooral niet moet laten lopen, 
omdat iedereen zit te springen om meer parkeer-
plaatsen in de binnenstad en dat de gemeente er 
enorm veel spijt van zal krijgen als ze het aanbod 
van parkeren onder de grond in plaats van op 
straat afwijst. En dat iedereen het er natuurlijk 
over eens was dat de monumentale beuk geen 
gevaar mocht lopen. Daar zou nauwlettend op 
worden toegezien. Dat zou voorop staan. Daar 
zou de maat van de garage zonodig aan aangepast 
worden. 
 

 
Doelengracht: Impressie van het toekomstige gebouw bij 
maximaal benutten van de toegestane maten. 

 
Vlak voordat hierover werd gestemd nam na een 
korte schorsing de woordvoerster van de PvdA, 
Marion van Dongen, nota bene voorstandster van 
meer speelplaatsen voor kinderen in de binnen-
stad, het woord. Op onnavolgbare wijze veran-
derde ze van standpunt: een parkeergarage onder 
de grond met een overcapaciteit van 24 plaatsen 
was juist toe te juichen, mits de wethouder kon 
beloven daarvoor 18 plaatsen van vergunning-
houders, liefst op het Rapenburg maar elders in 
de buurt in de binnenstad was ook al mooi, in te 
leveren. Witteman beloofde het grif en mevrouw 
van Dongen dankte hem hartelijk. De PvdA trok 
zich terug uit het amendement, gevolgd door 
Groen Links. Daarmee was de raadsmeerderheid 
verloren en zo werd het amendement in een 
handomdraai om zeep geholpen,  ondanks de 
felle kritiek van Van Meenen van D66, dat Wit-
teman zijn toezegging niet waar kon maken, om-
dat het besluit over parkeerplaatsen niet binnen 
het kader van het bestemmingsplan valt. Daar 
kunnen namelijk pas op het moment dat de par-
keernota aan de orde komt beslissingen over 
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worden genomen. Als betrokkenen het dan niet 
eens zijn met genomen besluiten, kunnen ze 
alsnog bezwaar maken. De motie van de SP om 
de bestemming voor de tuin te herroepen werd 
wel aangenomen. De tuin is ontworpen door 
Mien Ruys, maar in het bestemmingsplan was hij 
voor woningbouw aangewezen. Hij heeft nu ge-
lukkig weer een tuinbestemming.  
 
De omwonenden zijn verheugd over de bepaling 
van de goothoogte op 8 meter, de toezegging 
over de inspanningen met betrekking tot het be-
houd van de beuk en het feit dat de tuin van Mien 
Ruys ook in de toekomst zijn tuinbestemming 
houdt. Over de gang van zaken rond de onder-
grondse parkeergarage zijn ze teleurgesteld, maar 
inmiddels zijn ze weer intensief bezig met verdere 
acties. Er wordt gewerkt aan een bezwaarschrift 
aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland. Ter 
ondersteuning van hun standpunt hebben zij ca. 
170 handtekeningen van bewoners uit de buurt 
ontvangen. 
 

 
Leiden, Sterrewacht 

 
Herontwikkeling Kaiserstraat 
 
Witteman lichtte toe dat hij een gesprek heeft 
gehad met de heer Brinkman over diens voorstel 
met betrekking tot het gebied. Witteman vond 
het aantrekkelijk, maar het plan heeft volgens 
hem onoverkomelijke, financiële consequenties 
omdat de grond van de universiteit is en de ge-
meente daar geen beslissing over kan nemen. De 
plannen van Brinkman zijn volgens Witteman 
daarom niet haalbaar. Het op het voorstel van 
Brinkman aansluitende amendement van Groen 
Links om een volledige groenstrook langs de Sin-
gel te ontwerpen is bij gebrek aan een meerder-
heid verworpen. Er zal een aantal woningen ko-

men in een semi-openbare groenstrook. De plan-
nen daarvoor zullen door de universiteit worden 
ontwikkeld. Opvallend is dat hoewel één van de 
uitgangspunten van het bestemmingsplan is dat er 
meer groen in de binnenstad komt dat aan de 
besluiten niet af te lezen is. 
 
Terrasboot Rapenburg 
 
Verschillende horecagelegenheden in de bocht 
van het Rapenburg hebben toestemming ge-
vraagd voor een terrasboot in het Rapenburg. In 
dat kader dienden de VVD en D66 een motie in 
met het verzoek aan het college om gebruik te 
maken van de mogelijkheid om hiervoor vrijstel-
ling te verlenen en bij wijze van proef voor één 
seizoen met een terrasboot op deze plek te expe-
rimenteren. Na het seizoen kan de proef geëvalu-
eerd worden. Deze motie is aangenomen, maar 
later is mij ter ore gekomen dat de terrasboot er 
toch niet komt. Bewoners hebben ernaar geïn-
formeerd bij de gemeente en te horen gekregen 
dat de boot er toch niet komt. Dat is ook schrif-
telijk bevestigd. 
 
Hotel Rapenburg 
 
Het College heeft inmiddels ook besloten om van 
Rapenburg 48 een chic hotel te maken. Dat hotel 
zal zich uitstrekken van het Rapenburg tot het 
Pieterskerkplein. Dan zullen onder andere de 
sportschool en het inloophuis naar andere loca-
ties moeten verhuizen. In verband met deze 
plannen is het misschien niet zo’n goed idee om 
parkeerplaatsen op het Rapenburg op te heffen. 
Waar gaan alle nette gasten van het chique hotel 
hun auto dan parkeren? Misschien in een onder-
grondse garage op de Garenmarkt, waar ook de 
hotelgasten gebruik van kunnen maken door 
middel van ‘valetparking?’ Of handhaaft de   ge-
meente de 18 plaatsen op het Rapenburg en gaat 
ze die als bezoekersplaatsen inzetten? 
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Stadsinrichting Parkeerscenario’s   
 
Ook Leiden met zijn oude binnenstad kampt met 
de lasten van de moderne tijd: snelverkeer en 
gebrek aan parkeerplaatsen. Op 13 februari heeft 
wethouder John Steegh in de Raadscommissie 
Bereikbaarheid verschillende scenario’s gepresen-
teerd om de discussie hierover op gang te bren-
gen. In deze scenario’s zijn de voorstellen van het 
Centrummanagement, spreekbuis namens de 
ondernemers van de stad, verwerkt. Steegh vindt 
dat de schatting aan plaatsen (2900) door het 
Centrummanagement wel wat aan de hoge kant 
is; hij gaat uit van een behoefte aan 1000 extra 
plaatsen.  
Het Centrummanagement stelt twee transferia bij 
de A44 en de A4 met ieder 500 plekken voor. 
Daarnaast zouden er garages moeten komen aan 
de Haagweg, de Morspoort, de Lammermarkt en 
de Garenmarkt (NB!). Als de RGL niet doorgaat 
zou er ook op het Nuon terrein een parkeergara-
ge moeten komen. De andere scenario’s zijn ont-
wikkeld door de gemeente zelf. Het scenario ‘Col-
legeprogramma’ voorziet in twee parkeerlocaties: 
een garage bij de Morspoort en een parkeerterrein 
aan de Haagweg.  
Het andere door de gemeente ontwikkelde scena-
rio is  ‘Parkeren Structureren’: in dit scenario 
worden de parkeertarieven in het gebied begrensd 
door de Hooigracht, de Witte Singel, het Stati-
onsgebied en de Langegracht verhoogd. Daar-
omheen komt een ring betaald parkeren. Parkeer-
vergunninghouders binnen de ring betalen een 
laag tarief. De gemeente wil afspraken met de 
universiteit en ROC om hun parkeergarages op 
koopavonden ook open te stellen voor bezoekers.  
 
Tenslotte is er het ‘Meest Milieuvriendelijke Al-
ternatief’: geen extra parkeergarages rond het 
centrum (‘de beker’). Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van de twee transferia die ook in het plan 
van het Centrummanagement zitten. Vandaar kan 
men met busjes of de RGL naar de binnenstad. 
Daarbij worden de parkeertarieven verhoogd en 
wordt volledig betaald parkeren rondom de bin-
nenstad ingevoerd, wat in strijd is met het colle-
geprogramma met het uitgangspunt dat betaald 
parkeren alleen op initiatief van de bewoners in-
gevoerd zou moeten worden.◄ 
 

 

 
 

RGL - Lorents Blankenberg 
 

Nu de Leidse bevolking tijdens het referendum 
van 7 maart jl. met overweldigende meerderheid 
tegen het Binnenstadtracé heeft gestemd, is voor 
een ieder de grote vraag: Hoe nu verder? 
Vlak voor het ter perse gaan van deze krant had 
de gemeenteraad de uitslag van het referendum 
bevestigd. Daarmee werd overigens niet uitgeslo-
ten dat Leiden alsnog zal participeren in  de reali-
satie van de RGL (in een bepaalde vorm), behou-
dens dus het tracé door de binnenstad.  
Daarmee is echter nog niet gezegd dat de RGL in 
zijn algemeenheid geen doorgang gaat vinden. 
Immers: behalve Leiden hebben zich nog diverse 
andere partijen (al dan niet vergaand) gecommit-
teerd aan de komst van de RGL.  
 
Inmiddels heeft de Provincie te kennen gegeven 
in beginsel niet gehouden te zijn aan voormelde 
uitslag en er onverminderd vanuit te gaan, dat 
Leiden zal medewerken aan realisatie door haar 
stad. Daarmee wordt gedoeld op de diverse juri-
dische toezeggingen die Leiden in dat verband 
heeft gedaan. Zo is er met de omliggende ge-
meentes én provinciale staten een bestuursover-
eenkomst gesloten die min of meer verplicht tot 
deelname aan het RGL-project. De wethouder 
heeft aangekondigd zich vooralsnog gebonden te 
voelen aan deze overeenkomst, en derhalve de 
mogelijkheden voor een alternatief tracé te gaan 
onderzoeken. Een overgrote meerderheid van de 
partijen zetelend in de gemeenteraad heeft zich 
bereid verklaard alternatieven (bestaand spoor, 
etc) te gaan zoeken voor de afgeketste variant. 
Dat dit in  samenspraak met de provincie moet, 
ligt door de historische ontwikkeling van het pro-
ject voor de hand.  
 
In de nabije toekomst zal ongetwijfeld duidelijk 
gaan worden of er überhaupt nog niet overwogen 
alternatieven kunnen worden aangedragen. Ook 
is het bestuur benieuwd naar de huidige interpre-
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tatie van de gemeente ten aanzien van het oor-
spronkelijke uitgangspunt `Geen Oost zonder 
West`. De komende tijd zullen ontwikkelingen op 
dat terrein onverminderd worden gevolgd, en 
waar relevant, aan de binnenstadbewoners wor-
den teruggekoppeld. 
 
Een teken van het feit dat de discussie over de 
verkeersproblematiek in de stad onverminderd 
wordt voorgezet, is het stuk van onze binnen-
stadbewoner Joep Creyghton elders in deze krant, 
die zich sterk maakt voor een autoluwe binnen-
stad vanuit een coherente visie.◄ 
 

 
Districtsraden - Clariet Boeye en Marjolijn Pouw 
 
Districtsraad Binnenstad Zuid 
 
In de bijeenkomst van de districtsraad op 6 fe-
bruari heeft onze wijkmanager de plannen van de 
gemeente uitgelegd met de Districtsraden. De 
vertegenwoordigers van de wijken worden nau-
wer betrokken bij de inrichting van hun omge-
ving en op den duur, binnen de gestelde grenzen, 
mede verantwoordelijk voor de staat van onder-
houd van groen en straatmeubilair in hun district. 
Zij adviseren het college daarover, maar het col-
lege blijft verantwoordelijk.  
 
De gemeente heeft per district een lijst laten op-
stellen van alle objecten. Aan de hand van een 
scorelijst is per object aan te geven hoe het met 
het onderhoud is gesteld. Aan de scorelijst is een 
rekenprogramma gekoppeld, zodat meteen te zien 
is welke gevolgen de maatregelen hebben voor 
het budget van het district. Voor herstel blijft de 
gemeente verantwoordelijk. Bewoners kunnen 
ook in de toekomst met hun klachten terecht bij 
het Servicepunt Woonomgeving (071 5165501).  
Bewoners kunnen hun wensen en ideeën ter ver-
betering van de woon- en leefomgeving indienen 
bij de districtsraad. Deze heeft daar jaarlijks een 
zogeheten vrijgesteld budget voor. Zo is in 2006 
uit dit budget op verzoek van de bewoners de 
vervanging betaald van de grind ondergrond door 
rubberen tegels op het speelplaatsje aan de Pie-
terskerkgracht en zijn er nieuwe bomen gekocht 
om de zieke kastanjes aan de Jan van Houtkade te 
vervangen.  
 

Tijdens de districtsraadvergadering van januari dit 
jaar hadden de vertegenwoordigers de mogelijk-
heid om invloed uit te oefenen op de beheerkwa-
liteit van de openbare ruimte in 2008. Aan de 
hand van een digitale scorelijst konden we de 
financiële consequenties zien wanneer de straten 
bijvoorbeeld intensiever schoongemaakt worden. 
Deze extra kosten moeten dan wel weer elders 
bespaard worden bijvoorbeeld door het groen 
minder intensief te beheren.  
 
Omdat het moeilijk is om zonder ruggespraak 
met de bewoners een advies te geven over wijzi-
gingen in het huidig beheerregime hebben we 
ervan afgezien om wijzigingsvoorstellen te doen 
voor de huidige beheerkwaliteit in ons district. In 
de toekomst wordt raadpleging van de bewoners 
gemakkelijker, omdat deze digitaal kan gebeuren 
via de website van de districtsraad.  
 
Zoals in een eerdere Hart van de Stadkrant is 
gemeld komen er in 2007 volwassen vleugelnoten 
op de Jan van Houtkade. Dit voorjaar lukt dat 
niet meer, omdat de bomen al in het blad komen, 
maar in het najaar zullen de bomen worden ge-
plant. Op verzoek van de districtsraad vervalt 
voorts de parkeerplaats bij het Gekroonde Lief-
depoort hofje aan de Langebrug. We hebben nog 
niet gezien dat de plaats werkelijk is vervallen, 
maar het zal tot vreugde van een aantal bewoners 
zeker nog gebeuren.◄ 
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Evenementen – Marcel Schikhof 
 
Ontwerp Evenementenkalender 2007 
 
Algemeen 
 
De gemeente heeft onlangs de ontwerp Evene-
mentenkalender van 2007 vastgesteld. Het be-
stuur ziet in de plannen een positieve ontwikke-
ling. Zo zouden de categorie 3 evenementen ver-
dwijnen en is het voornemen om meer te doen 
aan handhaving en integrale veiligheid. Het lijkt er 
helaas op dat deze koerswijziging, die ook een 
impuls moet geven aan de zogenaamde city-
marketing, in 2007 niet gerealiseerd zal worden. 
In de in februari 2007 gepubliceerde ontwerp 
Evenementenkalender 2007 – 2008 is althans 
nauwelijks verschil te zien met de Evenementen-
kalender 2006 – 2007. Vanwege langdurige ziekte 
bij het Evenementenbureau van de gemeente is 
het nog niet mogelijk geweest een reactie te krij-
gen op deze constatering. Het bestuur heeft daar-
op haar teleurstelling tot uitdrukking gebracht in 
een de gemeente aangeboden zienswijze op de 
ontwerp Evenementenkalender. U vindt deze 
hieronder, na de analyse die het bestuur maakte.   
 
Analyse 
 
Het bestuur is van mening dat er geen vergunnin-
gen voor categorie 3 evenementen in de stad 
moeten worden verleend en heeft dat als ziens-
wijze aan de gemeente kenbaar gemaakt. Hieron-
der zijn ter vergelijking van 2006 en 2007 de 
voorgenomen evenementen op de verschillende  
locaties met de toegestane geluidsbelasting in 
beeld gezet. Vanwege grensoverschrijdende effec-
ten zijn ook locaties aan de rand van de wijk mee-
genomen. Het staatje geeft een stabiel beeld te 
zien, met een afname in uren voor 2007. 
 

Zienswijze 
 
Het bestuur heeft  naar aanleiding van de ont-
werp Evenementenkalender voor 2007 de vol-
gende zienswijze bij de gemeente ingebracht.    
 
Vergunningen 
 
Het College heeft bij het verstrekken van vergun-
ningen gekozen voor duidelijke bestuurlijke en 
ambtelijke kaders. Dat is mooi, maar op de feite-
lijke uitwerking is nog wel wat af te dingen. De 
gemeentelijke Evenementencoördinator heeft in 
2006 in een interview voor de Hart van de Stad-
krant nieuw beleid aangekondigd. Hij heeft dat 
nieuwe beleid vervolgens in een openbare bijeen-
komst op 31 mei toegelicht. Het is jammer dat 
enige hoopgevende voornemens van de gemeente 
die hij toen schetste niet in de ontwerp Evene-
mentenkalender zijn terug te vinden. Zo is er in 
de kalender niets te merken van het voornemen 
om categorie 3 evenementen in de binnenstad 
terug te dringen. Het lijkt eerder op het tegendeel.  
Het bestuur heeft overigens zijn waardering uit-
gesproken voor de wijze waarop de viering van 
het Rembrandtjaar heeft plaatsgevonden. Evene-
menten in deze stijl zijn volgens het bestuur beter 
geschikt voor met name de binnenstad dan de 
grootschalige categorie 3 evenementen. 
 
Categorie 3 evenementen 
 
Het bestuur merkt hierover op dat categorie 3 
evenementen niet in de bebouwde kom, althans  
niet in de binnenstad thuishoren. Het gedurende 
langere tijd zonder enige begrenzing blootstellen 
van bewoners, huisdieren en bebouwing aan ge-
luidsniveaus van meer dan 85 dB kan in veel op-
zichten schadelijk zijn. Het overschrijden van de 
grens van 85 dB zou volgens het bestuur eigenlijk 
nooit moeten worden toegestaan.  
 

Locatie aantal evenementen / uren 
2006 

aantal evenementen / uren 
 2007 

Arsenaalplein 7 x cat. 2 / 52 uur 1 x cat. 2 / 14 uur 
Boommarkt 1 x cat. 2 / 7 uur 1 x cat. 2 / 8 uur 
Breestraat 1 x cat. 2 / 5 uur 1 x cat. 2 / 8 uur 
Garenmarkt/Doezastraat/van 
der Werfpark/Herenstraat 

5 x cat. 2 + 1 x 3 / 42 uur  4 x cat. 2 + 1 x 3 /39 uur 

Pieterskerkplein 4 x cat. 2 / 27 uur 4 x cat. 2 / 31 uur 
Rapenburg 7 x cat. 2 + 1 x 3 / 70 uur 7 x cat. 2 + 1 x 3 / 62 uur 
Rembrandtpark 3 x cat. 2 / 24 uur 3 x cat. 2 / 25 uur 
Totaal 28 x cat. 2 + 2 x 3 / 227 uur 23 x cat. 2 + 2 x 3 / 197 uur 
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Het verlenen van een vergunning veronderstelt 
een zorgvuldige belangenafweging op alle punten.  
Het volledig vrijgeven van geluidsniveaus, zoals 
bij categorie 3 evenementen gebeurt, heeft zo’n 
schadelijk effect dat er per definitie belangen 
worden geschaad. Als je voor categorie 3 evene-
menten toestemming geeft is er met andere 
woorden dus sprake van een onzorgvuldig geno-
men besluit, en niet van belangenafweging. 
 
Categorie 2 evenementen 
 
Het bestuur heeft naar aanleiding van de catego-
rie 2 evenementen zijn zorgen uitgesproken over 
de mate waarin de handhaving van  de grens van 
85 dB is te waarborgen. In het verleden zijn 
hiermee slechte ervaringen opgedaan. Voordat 
een vergunning wordt verleend moet er een dui-
delijke handhavingprocedure zijn opgesteld, waar-
in de mogelijkheid is vastgelegd om de beperkin-
gen zoals opgenomen in de vergunning af te 
dwingen. Zo’n handhavingprocedure dient on-
derdeel uit te maken van de Evenementenkalen-
der, maar deze ontbreekt in het ontwerp. 
 
Eindtijden van evenementen 
 
Ook daarover heeft het bestuur zijn zorgen geuit. 
Met eindtijden van evenementen zijn in het ver-
leden slechte ervaringen opgedaan. Evenementen 
waar rond het tijdstip van beëindiging veel men-
sen aanwezig zijn blijken geregeld in de tijd uit te 
lopen. De politie grijpt dan soms niet of pas veel 
later in om het risico in te dammen dat de zaak 
uit de hand loopt. Dat is op zich een goede reden, 
maar het betekent wel dat de overschrijding van 
de vergunningvoorschriften wordt gedoogd. Ook 
hier dient de gemeente naar de mening van het 
bestuur de handhaving te waarborgen voordat zij 
de vergunning verleent.◄  
 
 
 

 
 

Berichten 
 

Aalmarkt - Franceline Hendrikse-Pompe 
 

Begin maart zijn de sloopwerkzaamheden van de 
Aalmarktschool begonnen. Hoewel de gymzaal 
op het binnenterrein, die al jaren bij het LVC in 
gebruik is als opslagruimte, ook op de slooplijst 
stond t.b.v. de cultuurtuin, heeft de Klankbord-
groep erop aangedrongen dat dit markante ge-
bouwtje bewaard moest worden, zij het op een 
andere plek. De gemeente heeft daarop via een 
advertentie een oproep gedaan aan geïnteresseer-
den: het gebouwtje was gratis, maar voor de sloop 
en afvoer zou de volgende eigenaar verantwoor-
delijk zijn. Drie instanties/bedrijven bleken inte-
resse te hebben, maar haakten uiteindelijk af, ook 
vanwege de heel krappe planning omdat hun 
werkzaamheden tussen de sloopwerkzaamheden 
van de Aalmarktschool door moesten. Nu zal de 
gymzaal dan toch verdwijnen. Bij het ter perse 
gaan van deze krant was al bijna het hele interieur 
van de school verdwenen en zijn ook drie bomen 
op het binnenterrein en in de tuin van Aalmarkt 
11 gekapt. Rondom de grote beuk wordt een cir-
kel van 7,5 meter vrijgehouden. Vanwege de 
werkzaamheden en damwanden zal de grondwa-
terstand mogelijk veranderen en het is niet duide-
lijk wat de gevolgen voor de beuk en de panden 
zullen zijn. 
Bewoners van de Aalmarkt en omgeving hebben 
een algemene informatiekrant gekregen, die ook 
voor anderen af te halen is op het Stadhuis of 
Bibliotheek: Aalmarkt ProjectNieuws, en via in-
ternet te vinden is op: www.aalmarkt.nl.◄  
 
 
   

Doelengracht - Clariet Boeye 
 
Op 16 januari heeft de gemeenteraad in de 
Raadsvergadering het Bestemmingsplan Binnen-
stad II goedgekeurd. Daarin wordt de bouw van 
een ondergrondse parkeergarage met 36 parkeer-
plaatsen onder het voormalige terrein van de 
ABN-Amro aan de Doelengracht toegestaan. De 
omwonenden van hebben hier schriftelijk be-
zwaar tegen gemaakt. Het bestuur heeft zich ach-
ter dat bezwaar gesteld, en wel hierom.   
Het bestuur vindt een ondergrondse parkeer-
plaats voor zes woningen—volgens de gangbare 
maat 12 parkeerplaatsen-- toelaatbaar. De smalle 
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Doelengracht en de even smalle toegangswegen 
zijn evenwel ongeschikt voor de geplande over-
capaciteit van 24 plaatsen. Het bestuur vraagt zich 
af voor wie deze plaatsen bedoeld zijn en hoe de 
toestemming past in het bredere kader van de te 
verwachten parkeernota. De gemeente loopt op 
de parkeernota vooruit. In de Raadsvergadering is 
de uitspraak gedaan dat er vanwege de extra 
plaatsen in de parkeergarage 18 parkeerplaatsen 
voor vergunninghouders aan het Rapenburg ver-
dwijnen. Zo’n besluit kan echter pas genomen 
worden na de behandeling van de parkeernota.  
De gemeente heeft volgens het bestuur geen on-
afhankelijk onderzoek laten doen naar het effect 
van de plannen op de verkeersstromen en lucht-
kwaliteit in het gebied. Onafhankelijk onderzoek 
naar de haalbaarheid van de wens om ondanks de 
werkzaamheden de monumentale beuk op het 
bouwterrein te behouden ontbreekt eveneens. 
Het bestuur is dan ook van oordeel dat het raads-
besluit voorbarig is. Het kan pas genomen wor-
den wanneer de uitkomsten van de genoemde 
onderzoeken bekend zijn en dan nog uitsluitend 
in het bredere kader van de parkeernota.◄ 
 

 

Dieren in de wijk: Meeuwen - Clariet Boeye 
 
Het wordt lente. Dat kun je niet alleen merken 
aan het feit dat het langer licht is, je hoort het ook 
aan het gekrijs van de meeuwen. Sinds ik in Lei-
den woon is het romantische beeld van Jonathan 
Livingstone Seagull totaal overschreeuwd. Hele-
maal niet die wijze, meditatieve dieren, die zwijg-
zaam boven de dagelijkse sores van de gewone 
mensen de hemel in zweven. Ze schreeuwen en 
krijsen, ze pikken vuilniszakken open, het zijn 
straatvechters en stadsvervuilers. Hoe komt het 
dat het gekrijs van meeuwen aan zee zo aantrek-
kelijk klinkt, maar in de stad zo onnatuurlijk en 
schril? 
Het waait nu hard, de zon schijnt bleek en de 
meeuwen maken zich weer enorm druk over, ja 
over wat eigenlijk? Ze zullen wel gedreven wor-
den door nestdrang en of hun partner niet door 
een andere meeuw ingepikt wordt, of vechten ze 
misschien om een goede nestplek? 
 
Op het moment dat ik me al deze dingen afvraag 
krijg ik een folder van de gemeente Leiden in 
handen: ‘Meeuwen in Leiden, voorkom meeu-
wennesten op uw dak.’ De folder geeft informatie 

over hoe je kan voorkomen dat meeuwen op je 
dak gaan nestelen, maar gaat ook in op het gedrag 
en leefgewoonten van de ‘stadsmeeuw’. Het blijkt 
vooral te gaan om de zilvermeeuw en de kleine 
mantelmeeuw: alleen deze soorten nestelen in de 
stad. (Mijn zien is kennen schiet hier tekort: ik 
dacht dat het alleen om zilvermeeuwen ging.) 
Omdat het in de duinen al sinds de jaren tachtig 
niet meer veilig is om te nestelen door het toe-
nemende aantal vossen, hebben de meeuwen de 
wijk genomen naar de stad, waar bovendien ook 
nog voedsel voor het oprapen ligt.  
 
Het blijkt dat niet alleen bewoners van Leiden last 
hebben van meeuwen, want de folder is geba-
seerd op een engels voorbeeld: ‘Gulls. How to 
stop them nesting on your roof.’ De folder geeft 
antwoord op mijn vragen. Ik citeer vrij uit de 
folder: februari: de meeuwen komen in februari 
terug in het broedgebied: de daken van Leiden. 
Hoe platter het dak hoe fijner voor de nestelende 
meeuw. Bovenkant van dakraam, tussenliggende 
dakgoten, met schuine daken als dekking: ook 
veilige en prettige plekken. Meeuwen maken hun 
nesten graag bij elkaar in de buurt: het zijn kolo-
nievogels. Dat is wat lastiger in de stad, maar de 
nok van de hogere daken en de schoorstenen 
bieden prima uitkijkplaatsen. Dreigt er gevaar, 
dan waarschuwt de meeuw op zijn uitkijkpost 
ook de buren. 
 

 
 
Begin maart zijn de paringsrituelen in volle gang 
en eind april zijn de nesten klaar voor gebruik. In 
de laatste dagen van april en begin mei worden 
ca. drie eieren per meeuwenpaar gelegd. Tot het 
moment dat de eieren uitkomen blijft de overlast 
meestal redelijk binnen de perken. Maar dan: in 
juni, als de eieren zijn uitgekomen worden de 
volwassen dieren erg actief en schreeuwen de 
kuikens constant om eten. In juli, als de jonge 
vogels hun eerste vlieglessen krijgen, is er de 
meeste herrie. Dan kan je beter niet in de buurt 
van de ouders komen, ze zijn in staat je aan te 
vallen. Van die herrie: dat klopt: toen ik na jaren 
in 1994 in Leiden logeerde begin augustus heb ik 
de hele nacht wakker gelegen door het gekrijs van 
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de meeuwen. Nu ik hier woon slaap ik met oor-
dopjes. Gelukkig keert  in de nazomer keert de 
rust weer. 
 
Maar kan er iets gedaan worden tegen de meeu-
wen? In een huis-aan-huis-brief  van de gemeente 
aan de bewoners over  “Meeuwen in Leiden” 
staat te lezen dat er tot nu toe niet veel echt heeft 
geholpen, ondanks de vele methoden om vogels 
te verjagen. Er is o.a. geëxperimenteerd met het 
verwisselen van de eieren door stenen eieren. 
Maar: verjaag je ze van de ene plek, dan zoeken 
ze gewoon een nieuwe plek. De gemeente heeft 
nu gedragsbiologen van de Universiteit van Lei-
den ingeschakeld om het doen en laten van de 
meeuwen te onderzoeken om op grond daarvan 
naar een oplossing te zoeken. Ook gaat de ge-
meente experimenteren met dikkere vuilniszak-
ken.  
 
Omdat de gemeente het bestrijden van de meeu-
wen als een gedeelde verantwoordelijkheid ziet 
van de overheid, particuliere organisaties en indi-
viduele burgers geeft de folder instructies aan 
particulieren wat je aan de overlast kan doen: 
potentiële nestplaatsen ontoegankelijk maken 
door er ijzeren pinnen of zogenaamde duiven-
prikkers te plaatsen. (De gemeente gaat ook op 
dit gebied steeds meer over op participatie van de 
burger.) 
Platte daken kunnen overspannen worden met 
metalen draden, ‘die draden moeten met onge-
veer een tussenruimte van 25 cm. over de hele 
lengte van het dak geplaatst worden’. (Dat het 
dak ook ontoegankelijk wordt voor mensen is 
blijkbaar van geen belang.) De hoge uitkijkposten 
kunnen met draden overspannen worden. Een 
uitdagend klusje voor de eerste lentedagen!  
De folder is te verkrijgen bij de balies van het 
Stadsbouwhuis, het Stadhuis en het Servicepunt 
Woonomgeving. De folder kan ook gedownload 
worden via: www.leiden.nl/meeuwen. Er bestaat 
ook een website over meeuwenoverlast: 
www.meeuwenoverlast.nl. ◄ 
 

 

Parkeerbeleid - Marjolijn Pouw 
 
Onze wethouder Verkeer en Milieu, John Steegh, 
had een aantal stadsbewoners uitgenodigd om op 
19 maart mee te praten over parkeren in de stad. 
Aan de hand van enige mogelijke scenario’s wilde 

hij ideeën loskrijgen van bewoners, waarover op 
zogeheten Atelieravonden begin april verder 
wordt gepraat. Eind 2007 moeten de ideeën in 
een parkeernota zijn omgezet. 
 
Het liep storm die avond. Parkeren zit ons Leide-
naars hoog. Men beklaagde zich over andermans 
onbetaald parkeren voor eigen deur, (tot mijn 
vrolijke verbazing  blijkt dat “vreemdparkeren” te 
heten) betaald parkeren voor eigen deur, de leeg-
stand in parkeergarages doordeweeks en des zon-
dags tegenover opstopping op zaterdag en ook 
een paar honderd meter lopen. Labruijere deed 
Steegh de  gedachte aan de hand van enige goed-
kope parkeervlakten aan de rand van de stad met 
gratis vervoer  heen en weer, want zo valt de be-
langstelling te peilen voor je nieuwe leegstand 
bouwt. Bewoners aan de Noordkant van de stad 
zien de ambtenaren het liefst op de fiets of in het 
OV en willen niet langer hun ‘vreemdgeparkeer-
de’ auto’s voor de deur.   
 
De gemeente is gevraagd waarom het Parkeerre-
gistratie Systeem (PRIS) al zeven jaren niet werkt 
en parkeren los wordt gezien van stadinrichting 
en verkeer en vervoer.◄ 
 

 
Garenmarkt - Marjolijn Pouw  
 

 
Het gat in de Garenmarkt, Foto: Leo le Duc 

 
Op spreekuur bij Witteman  
Omdat er maar geen schot zit in de door de ge-
meente bij herhaling toegezegde bebouwing met 
woningen van het gat in de Garenmarkt aan de 
kant van de Hoefstraat,  en dat gat momenteel 
benut wordt als openbare vuilstort en handels-
plaats heeft het bestuur onlangs belet gevraagd bij 
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de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Wo-
nen, Marc Witteman.  
 
Witteman gaf aan dat het probleem hem bekend 
is en dat hij binnen vier maanden, gerekend vanaf 
eind februari, met een oplossing komt. Die tijd 
heeft hij nodig om met de eigenaar tot een verge-
lijk te komen. De grond is van de gemeente, maar 
over het gebruik zijn naar het schijnt met de 
buurman aan de Korevaarstraat afspraken ge-
maakt. Het opruimen hoort daar zo te zien niet 
bij. De troep die er ligt is onhygiënisch, trekt on-
gedierte aan en is een schande voor het oog. 
Vraag je degenen die er wat neerzetten waarom 
zij dat doen dan word je overigens heel vriende-
lijk en keurig te woord gestaan, in verschillende 
talen en tongvallen, maar opgeruimd wordt er 
niet. 
 
Het bestuur heeft de wethouder gezegd dat het 
zo niet langer kan. Hij krijgt het benefiet van de 
twijfel, maar we houden hem aan zijn belofte.◄   
 

 
Aan dit nummer werkten mee 
 
Leo le Duc 
Lorents Blankenberg 
Rita Blankenberg 
Clariet Boeye 
Joep Creyghton 
Anton de Gruyl 
Lodewijk van Paddenburgh 
Franceline Pompe 
Marjolijn Pouw  
Marcel Schikhof 
Piet van Veen 
 
Kopij voor de volgende krant kunt u inleveren bij 
de redactie. De deadline voor de volgende krant 
is 31 mei 2007. 
 

 

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
Erevoorzitter:  R.J. van Cruijsen  Erelid: J.J.M. Gerritsen 
Postadres Postbus 11016     2301 EA Leiden 
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland) 
Website:  www.pieterswijk.nl 
De wijken 
De Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west vormen het 
zuidwestelijk deel van de Leidse binnenstad. De grenzen van het 
gebied worden gevormd door Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt, 
Boommarkt, Galgewater, de Witte Singel, Korevaarstraat en 
Gangetje. 
De vereniging 
De Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
tracht de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar bewo-
ners te bevorderen. Bewoners kunnen lid worden van de vere-
niging, anderen donateur. De kosten van lidmaatschap bedragen 
4 Euro voor eenpersoons- en 5,50 Euro voor meerper-
soonshuishoudens (meer mag ook). Op de jaarlijkse ledenver-
gadering in het voorjaar legt het bestuur van de vereniging ver-
antwoording af aan de leden, komen knelpunten in de wijk aan 
de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald.  
Bestuur 
Leo le Duc  voorzitter 
Garenmarkt 21 2311PH 5419036 
Lodewijk van Paddenburgh penningmeester, veiligheid en archief 
Diefsteeg 18 2311 TS 5149805 
Anton de Gruyl  bouwen, wonen en groen 
Nieuwsteeg 29 2311 RX 5661651 
Lorents Blankenberg              verkeer, vervoer en parkeren 
Nieuwsteeg 13 2311 RW 5132695 
Marjolijn Pouw  secretaris en veiligheid, redactie 
J.van Houtkade 36  2311 PE  5142896 
Marcel Schikhof  bestuurslid, horeca en evenementen 
Rapenburg 20 2311 EW 5235610 
Clariet Boeye  planning en redactie HvdS krant 
Rapenburg 34 2311 EX 5133720 
De krant 
De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. 
De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 2.400 en 
wordt binnen de wijk huis aan huis bezorgd. Daarnaast wordt een 
groot aantal exemplaren verspreid onder bestuur en ambtenaren 
van de gemeente Leiden en ontvangen niet- wijk-
bewoners/donateurs de krant per post. Kopij voor de krant kunt u 
inleveren bij  de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor 
stukken in te korten. Voor het adverteren in de wijkkrant kunt u 
contact opnemen met de penningmeester. De krant wordt ge-
drukt door drukkerij Van der Linden. 
Lid worden 
U kunt lid worden door het overmaken van 4 Euro (eenper-
soonshuishouden) of 5,50 Euro (meerpersoonshuishouden) op 
giro 3664416 van de vereniging Pieters- en Academiewijk en 
Levendaal-west en het invullen van onderstaande bon. De bon 
kunt u opsturen naar het postadres van de vereniging of bij een 
van de bestuursleden in de bus 

 

naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

geeft zich met ingang van . . . . . . . . op als 

lid/donateur van de Vereniging Pieters- en 

Academiewijk en Levendaal-west, en verklaart 

de contributie/donatie ad Euro ........... te heb-

ben overgemaakt op giro 3664416  

 

. . . . . . . . . . . (datum) 

. .  . . . . . . . . . . . . (handtekening) 


