
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten geleide 
 
Op verschillende plekken in de wijk zijn bouwactiviteiten gaande maar op andere ligt het werk nog steeds stil, 
zodat de gaten die door sloop van de oude bebouwing zijn ontstaan steeds meer vervuilen en tot grote 
ergernis leiden bij de omwonenden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gat dat is ontstaan door de sloop van de 
oude Instrumentenmakers school de hoek van het Rapenburg en de Nieuwsteeg. De school is bijna twee jaar 
geleden afgebroken, maar door allerlei oorzaken die voor een gewoon mens niet altijd zijn na te gaan is men 
nog steeds niet begonnen met de nieuwbouw. Het gevolg is een gevaarlijk gat, vol vervuild water en 
sloopafval dat je van dag tot dag achteruit ziet gaan.   
 
Dat geldt nog sterker voor het zogeheten gat aan de Garenmarkt. Hier zijn meer dan dertig jaar geleden vijf 
huizen (illegaal) gesloopt, vanwege de bouw van een garagebedrijf. Nadat dit bedrijf was vertrokken heeft de 
gemeente in 1991 een deel van de grond aangekocht van de heer Verbaan. De gemeente en de heer Verbaan 
zijn er de afgelopen 16 jaar niet in geslaagd om tot overeenstemming te komen over de bebouwing van het 
terrein. Het gevolg is dat de Garenmarkt, die een van de mooiste stukken van de binnenstad zou kunnen zijn, 
ontsierd wordt door een steeds meer vervuilend stuk grond. Ondanks de vele gesprekken van de 
wijkvereniging en de bewoners met de gemeente gebeurt er nagenoeg niets dat de kwestie tot een oplossing 
brengt. Meer hierover kunt u lezen in dit nummer van de Hart van de Stadskrant.  
 
Vorig jaar vierde de wijkvereniging het 30 jarige bestaan. Als onderdeel van het feestprogramma organiseerde 
het bestuur een wijkfeest op de binnenplaats van Ars Aemula Naturae aan de Pieterskerkgracht. Dit werd 
door alle aanwezigen zo zeer gewaardeerd dat het bestuur besloot jaarlijks een feestelijke middag te 
organiseren. Op zaterdag 24 juni was het zover. Het was koud en bewolkt, maar desondanks zeer gezellig en 
er was prachtige klassieke muziek van een stijlvol strijkkwartet, samengesteld uit enige leden van het 
Toonkunstorkest Leiden, allen bewoners van onze wijk. Het kwartet, dat speciaal voor de gelegenheid in het 
leven was geroepen, speelde de sterren van de hemel en gaat ongetwijfeld een mooie toekomst tegemoet. De 
opkomst was jammer genoeg lager dan vorig jaar. Volgend jaar zullen we daarom eerder en meer publiciteit 
geven aan het wijkfeest. 

Leo le Duc, Voorzitter 
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Opinie 
 

In gesprek met Marina Bosman van 
‘Ons Cafeetje’ - door Marjolijn Pouw 
 
Wie de stad uitloopt in de richting van de Lam-
menschans passeert op de hoek van de Korevaar-
straat en de Jan van Houtkade een smal, langge-
rekte pand, dat dateert uit de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Het is, evenals het huis ertegenover 
op de hoek van de Korevaarstraat en de Hoef-
straat, ontworpen door de architect M. de Tombe 
en als gemeentelijk monument aangewezen van-
wege zijn karakteristieke, aan de Amsterdamse 
School verwante bouwstijl. Het heeft nog de oor-
spronkelijke glas in lood ramen en mooie beton-
nen en bakstenen ornamenten.  
 
Tot de jaren zeventig zat er een sigarenhandel in, 
daarna een winkeltje met boeken, prenten en cu-
riosa, en ten slotte een reeks cafés. In de jaren 
negentig werd het pand door eigenaar Jan Ver-
baan opgeknapt, en achtereenvolgens aan ver-
schillende horeca uitbaters verhuurde. Eerst zat 
café ‘Jan van Hout’ erin, een rustig café waar 
niemand last van had, daarna het eveneens rustige 
‘De vier jaargetijden’ en vervolgens het beruchte 
Queens, dat tot groot genoegen van de buurt 
vanwege de criminele activiteiten van de uitbater 
werd gesloten. Het café heet nu ‘Ons Cafeetje’ en 
is verpacht aan Marina Bosman. Marina houdt 
van het Hollandse levenslied en heeft er een ou-
derwets bruin cafeetje van gemaakt. Zij draait nu 
anderhalf jaar en is niet ontevreden.  
 

 
Marina Bosman  (Foto: Marjolijn Pouw) 
 
 
 
 
 

Het leuke van café houden 
 
“Ik ben al mijn hele leven dol op zingen. Als kind 
zong ik bij de Leidse Sleuteltjes en op het eerste 
Leidse Songfestival won ik een prijs met Don’t 
cry for me Argentina. Later is er toen een plaatje 
gemaakt, waarna ik in allerlei Leidse kroegen 
mocht optreden zoals Wies Café. Ik wou graag 
zelf een café beginnen, waar ik dan achter de bar 
zou staan en kon zingen, maar ik moest geld ver-
dienen en ben in een bakkerij gaan werken. Later 
werd dat een accountantskantoor, maar ik bleef 
dromen van mijn eigen café. Toen de vergunning 
voor café ‘De Vriendschap’ in Zoeterwoude te 
koop was heb ik die gekocht. Dat was leuk en het 
liep ook goed tot er in de krant kwam te staan dat 
het pand verkocht werd. Toen bleven de klanten 
weg. Vrienden wezen me op dit leegstaande café 
aan de Korevaarstraat en ik vond het zo mooi dat 
ik het meteen heb gepacht.  
 
De klanten 

 
“Het leuke aan mijn café is dat jong en oud er 
komt, al moet je wel van het levenslied houden. 
House draai ik niet, en ook geen jazz, rock of 
hedendaagse popmuziek. Wel Tante Leen en Wil-
ly Alberti. Wie dat niet bevalt, moet maar ergens 
anders heengaan. Mijn café is huiselijk, en daarom 
heb ik het ‘Ons cafeetje’ genoemd. De oudste 
stamgast is tweeëntachtig, de jongste dertig en de 
gemiddelde leeftijd is rond de vijfenveertig. Soms 
lopen er ook jongeren van rond de achttien bin-
nen, maar die passen zich goed aan. Eigenlijk is 
het een grote huiskamer waar gewone mensen, 
die de hele week of hun hele leven hard hebben 
gewerkt, zich bij een biertje of cola kunnen ont-
spannen. De mensen komen hier niet om te pra-
ten, maar om mee te zingen en wat te dansen. 
Veel kan er niet in, maar voor mij is het genoeg. 
Drugs zijn hier verboden en alcoholverslaafden 
laat ik ook niet binnen. Wie ruzie zoekt of zich 
misdraagt, krijgt van mij een gele of rode kaart en 
mag er een tijdje of helemaal nooit meer in. Kib-
belende (ex)echtgenoten haal ik uit elkaar en ver-
dwaalde jongeren die House willen wijs ik op 
uitgaansgelegenheden waar ze die muziek wel 
draaien. Ik hou niet van die muziek en van de 
sfeer die daar omheen hangt. Ik wil een ouder-
wets bruin café, zoals je ze vroeger overal in Lei-
den en Amsterdam had.” 
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Inkomsten 
 
Kun je daarvan leven? 
 “Ik hoef er niet rijk van te worden, maar ik moet 
wel mijn investeringen terugverdienen en wat er 
verder bij komt kijken als zelfstandig ondernemer 
in de horeca. Je moet tegenwoordig bijna overal 
een vergunning voor hebben. Je moet betalen 
voor het recht om muziek te spelen en liedjes, 
voor het kopiëren van teksten als je mensen mee 
wil laten zingen, belasting, reinigingsrechten, ver-
gunningen, je lidmaatschap van de vereniging 
voor horecaondernemers, leges als je een keer 
buiten wil tappen, controle op je brandblussers of 
andere apparaten, en ga zo maar door. Dat moet 
allemaal uit de verkoop komen van consumpties. 
Bij mij zijn de prijzen laag, omdat ik denk dat het 
leuk moet blijven om uit te gaan. Toeristen ko-
men hier niet en ook niet veel mensen van buiten. 
Ik moet het van mijn stamgasten hebben en af en 
toe een feestje of een evenement. Vier keer per 
jaar kan ik daar een vergunning voor krijgen. Als 
ik bij de Lakenfeesten, 3 oktober of de Marathon 
niks doe dan gaan mijn klanten naar cafés die wel 
wat doen en mis ik omzet. Omdat ik maar een 
paar avonden per week open ben hakt dat erin. Ik 
moet dus wel meedoen, ook al hoef ik geen kavi-
aar op mijn boterham, want ik moet Heineken 
betalen, de huur, de vergunningen en mijn inves-
teringen terugverdienen. Ik heb twee kinderen, 
van wie er een nog op school zit, en hoewel ik 
zelf weinig nodig heb kunnen wij niet van de 
wind leven.” 
 
Bezwaren     
 

De buurt heeft bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het 
verlenen van een vergunning aan jouw cafeetje voor twee 
dagen categorie 2 muziek bij Leiden Culinair. Wat vind 
jij daarvan?  “Daar ben ik erg van geschrokken. Na 
het gesprek met jou over de bezwaren heb ik bij 
de Lakenfeesten mijn band binnen laten optreden 
in plaats van buiten. Ik had gedacht dat ik daar-
mee klaar was, maar toen Leiden Culinair was 
afgelopen kreeg ik een dik pak papier van de ge-
meente in de bus met alle bezwaarschriften en de 
uitnodiging om mijn standpunt te komen toelich-
ten. Dat vond ik raar, want alles was toen al ach-
ter de rug. Ik heb daar niet van kunnen slapen. Ik 
vind het jammer dat de mensen mij niet hebben 
gebeld of binnen zijn gelopen om hun bezwaren 
te bespreken, dan had ik ze kunnen uitleggen wat 

ik van plan was en dan was al dat gedoe niet no-
dig geweest.  
 
Een deel van wat er in die bezwaarschriften staat 
heeft niets met de vergunningen te maken, en 
evenmin met mijn café. De mensen schuiven me 
van alles in de schoenen. Ik zou mijn boxen op 
hun ramen richten, mijn klanten zouden ruzie 
maken op straat, je zou er niet langs kunnen, ze 
zouden hun glazen in de tuinen smijten of tegen 
de huizen plassen. Dronken mensen mogen bij 
mij het café niet in. Als ze dan boos worden en 
voor de deur staan schreeuwen kan ik ze moeilijk 
tot de orde roepen. Iemand werd zo boos, omdat 
hij van mij vanwege de regeling na tweeën niet 
meer naar binnen mocht, dat hij een fiets door de 
ramen wou gooien. Toen een passerende me-
vrouw met een hondje hem probeerde te kalme-
ren werd ze later, uit het zicht van mijn café, door 
hem aangevallen. Daar kreeg ik in de krant de 
schuld van, terwijl wij die mevrouw nou juist 
hebben opgevangen en de politie hebben gebeld. 
Als ik vier vervelende jongens buiten zet dan 
komt de politie hier met vier auto’s voorrijden en 
staat de volgende dag in de krant dat er bij mij in 
het café ruzie is geweest. Men gaat ervan uit dat 
alle mensen die ‘s nachts dronken over de Kore-
vaarstraat zwalken uit ‘Ons Cafeetje’ komen, 
maar ze komen meestal uit de binnenstad. De 
Korevaarstraat is een uitvalsweg. Iedereen die 
naar Leiden Zuidwest of Voorschoten moet gaat 
die straat over. Als die mensen zich misdragen, 
dan kan ik daar niets aan doen. Ik begrijp dat je er 
last van hebt, dat heb ik zelf ook als ik hierboven 
lig te slapen, maar je woont nou eenmaal in de 
binnenstad en niet op een boerderij buiten.”  
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Decibellen  
 
De bij categorie 2 evenementen toegestane 80 decibel levert 
gehoorbeschadigingen op, vind jij dat dan niet te hard?  
“De muziek bij de Marathon was inderdaad hard. 
Een van mijn gasten wou zingen en toen zijn de 
knoppen op volle sterkte gezet. Ik heb ze later 
teruggedraaid omdat ik het ook te hard vond, 
maar toen was het al gebeurd. Om zes uur was 
het trouwens afgelopen. Waar ik verdrietig van 
word is dat mensen in hun brief aan de gemeente 
zeggen dat er tot laat in de avond muziek was, 
terwijl het alleen ’s middags was. Bij de Laken-
feesten heb ik de muziek binnen laten spelen. 
Alleen de deur stond open en er stond een tap 
buiten, maar daar had ik tenslotte een vergunning 
voor. Toch klagen de mensen over harde muziek. 
Die was echter niet van mij, want ik had geen 
muziek buiten. Hij kwam waarschijnlijk van de 
Garenmarkt of het stadhuisplein, waar ze een 
evenementenvergunning hadden voor vier dagen. 
Van mij hoeft het ook niet zo hard, maar ik kan 
in mijn eentje het tij niet keren, en de mensen zijn 
er kennelijk aan gewend. Moet je horen wat er 
soms voor geluid uit auto’s komt.  
 
De Garenmarkt krijgt trouwens vergunning voor 
twaalf evenementen per jaar, het Stadhuisplein 
voor 16 en de Beestenmarkt voor 20. Ik mag 
maar vier keer per jaar een evenement houden. 
Eigenlijk is dat onrechtvaardig. De gemeente zou 
het principe van  gelijke monniken, gelijke kappen 
moeten laten gelden. Misschien moeten ze de 
evenementen  concentreren, dan weet je als be-
woner waar je aan toe bent en kun je de stad uit 
als je niet tegen het lawaai kan.”   
 
Het Queens effect 

 
20 evenementen op de Korevaarstraat? Dan kan de ge-
meente menig verzoek verwachten om de OZB te verlagen 
vanwege gederfd woongenot. Misschien reageerde de buurt 
zo fel omdat de mensen bang zijn voor een herhaling van 
Queens. Daar was het bijna elke avond bal. Dan sneuvel-
den de ruiten en vochten de klanten op straat hun ruzies 
uit.  
“Dat kan, ik ben zelf eens op Koninginnedag in 
dat café geweest, en dat was niet mis. Ik begrijp 
dat de buurt bang is voor herhaling, maar dat 
hoeft niet. De mensen moeten hun angst niet op 
mij afreageren. Ze komen aanzetten met bierfles-
jes die ze in hun tuin hebben gevonden, glazen en 

rotzooi. Maar het merk van die flesjes verkoop ik 
niet en de glazen die ze vinden zijn ook niet van 
mij. Ik schenk bier in gewone glazen, niet van die 
grote. Voor buiten heb ik plastic. Daar mag je 
niet eens glas gebruiken. De wijn en sherryglazen 
die ze in hun tuinen hebben gevonden zijn bo-
vendien veel groter dan die ik heb.  
 
Ik vind net zo goed als jij vervelend als mensen 
tegen mijn gevel plassen of in de planten. Op 3 
oktober had ik een plaskruis staan. Dat was na de 
optocht al vol, maar toen was ik nog niet open. Ik 
kreeg wel de rekening voor dat plaskruis. Mensen 
drinken soms te veel. Daar kan ik niets aan doen. 
De meeste van onze gasten gaan met de taxi weg 
als ze te veel gedronken hebben en niet met hun 
eigen auto. Toch krijg ik klachten als de taxi 
chauffeur zijn auto even op de hoek laat staan. 
De mensen moeten niet zo overgevoelig zijn. Je 
kan de horeca op een afgelegen terrein concentre-
ren, maar dan is het binnen de kortste keren een 
dooie boel in de stad.” 
 
Verruiming van terras- en inlooptijd 

 
Als je vroeg op moe wil je ’s nachts wel kunnen slapen. 
Wat vind jij van verruiming van de terras- of  inlooptijd? 
 “Van mij hoeft dat niet. Ik heb geen terras. Ik 
heb er wel een vergunning voor gevraagd en lege-
skosten betaald, maar ik mag maar 8 m² benutten. 
Daar kun je nauwelijks een paar tafels en stoelen 
op kwijt. Dat is wel jammer, want je zou er een 
leuk terras van kunnen maken, vooral ’s zomers 
als het binnen zo warm is. Ik heb geprobeerd om 
de gemeente tot andere gedachten te brengen, 
maar dat is me nog niet gelukt. Het is moeilijk om 
de juiste personen te pakken te krijgen en het 
duurt lang voor je antwoord krijgt. Dat je mensen 
ook na tweeën nog binnen mag laten is hier 
evenmin nodig. Ik houd er gewoonlijk om een 
uur of  drie mee op. Dan vind ik het wel genoeg. 
Gasten die later door willen gaan verlaten ‘Ons 
Cafeetje’ rond half twee. Na tweeën krijg je nau-
welijks nog leuk volk binnen, wel mensen die al 
een eind heen zijn, maar die houd ik liever buiten. 
Om drie uur ga ik opruimen en schoonmaken. 
Dat doe ik allemaal zelf. ’s Morgens heb ik daar 
geen zin in. Dan wil ik uitslapen, de glazen op-
ruimen, alles bijvullen voor de avond, douchen, 
eten en me opknappen natuurlijk.”   
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Horeca rookverbod 
 
Wat vind je van het rookverbod? 
 “Mijn klanten zijn volwassen. Ze weten dat ze 
naar een café gaan waar gerookt wordt. Ik rook 
zelf ook. Ik kan de mensen moeilijk naar buiten 
sturen als ze een sigaret willen opsteken, want dan 
krijg ik daar weer klachten over. Ik vraag me 
trouwens af hoe ze dat gaan handhaven als mijn 
klanten er niks van zeggen. Sturen ze een contro-
leur op je af? Ik kan me nog indenken dat je in 
een restaurant niet mag roken, of een sportkanti-
ne met kinderen erbij, maar een rookverbod voor 
een café als het mijne vind ik overdreven. Moet je 
zien aan wat je op de Jan van Houtbrug aan uit-
laatgassen te verstouwen krijgt met al dat ronken-
de vrachtverkeer en die bussen. Jammer dat de 
mensen geen tram door de stad willen. Als ie-
mand niet in de rook wil zitten dan moet hij maar 
naar een niet rokers café gaan. Je gaat als vegeta-
riër toch ook niet naar een steakhouse om dan je 
beklag te doen over het menu? Laten ze de markt 
zijn werk maar laten doen. Dan komen er vanzelf 
cafés voor rokers en niet rokers. Bij mij hebben 
de niet rokers al te kennen gegeven dat ze ook 
niet meer komen als de rokers er niet meer in 
mogen. Dan gaan ze met de rokers mee. Je krijgt 
dan  illegale zuiptenten waar wel gerookt wordt 
en wij verliezen ons werk en zitten met een uitke-
ring op de bank.” 
 
De buurt 

 
Wat zou jij  willen als het om de buurt gaat?   
“Het is leuk wonen hier. Een ding is vervelend en 
dat is dat de hoek, van de Hoefstraat en de Kore-
vaarstraat aan mijn kant door de hele straat ge-
bruikt wordt om vuilniszakken neer te zetten 
voor de ophaaldienst. Die staan allemaal voor 
mijn deur. Soms moet ik er bijna overheen klim-
men, en ze staan voor het rooster van mijn koel-
installatie. Die raakt daardoor oververhit en dan 
slaan de stoppen door en het stinkt bovendien. Ik 
zou graag zien dat de mensen hun vuilniszakken 
op de andere hoek zetten, of bij de boom op de 
Korevaarstraat. Daar zit geen deur en ook geen 
koelinstallatie. En verder zou ik graag willen dat 
de mensen het met me bespreken als ze zich aan 
mijn café storen en niet meteen naar de gemeente 
stappen. Ik wil de verhoudingen graag goed hou-
den en ik denk dat zoiets best kan. Maar het moet 
niet alleen van mijn kant komen.”◄ 

Dieren in de wijk: katten- en honden-
verhalen - door Clariet Boeye 
 
Naar aanleiding van de volgende gebeurtenis wil-
de ik ook eens iets over katten schrijven. Altijd als 
ik aan het telefoneren ben, kijk ik naar buiten, op 
het Rapenburg. Het kan gebeuren dat ik door wat 
ik zie zo van het gesprek afgeleid word, dat ik niet 
meer hoor wat er gezegd wordt. Zo ook deze 
keer: er glipte een poes door een luchtgat van het 
souterrain in wat vroeger het Prentenkabinet was, 
en daarvoor het clubgebouw van de VVSL. Nu is 
het een internationaal studiecentrum voor belas-
tingsrecht. De kat trok mijn aandacht door de 
angstige manier waarop hij vlak langs het gebouw 
sloop en zo snel mogelijk naar binnen glipte door 
een gat in het gaas van de opening. Het verbaasde 
me dat buitenlandse studenten met een tijdelijk 
verblijf een poes zouden houden. Ik vroeg me af 
of ik ze moest waarschuwen dat hun kat nu in de 
kelder zat, maar al gauw vergat ik het incident, tot 
ik ongeveer een week later een papier voor een 
raam zag geplakt: Poes vermist! Met foto. Die 
leek sprekend op de kat die ik gezien had, en in-
derdaad: het wàs de vermiste poes. Hij was op 
onderzoek uitgegaan, maar te ver van huis ge-
dwaald, misschien bang gemaakt door een hond 
en te angstig om weer naar huis terug te durven. 
Hij had zichzelf ruim een week in leven gehouden 
in de kelder, waarschijnlijk met muizen en wat 
regenwater. Dat een kat negen levens heeft, is 
hiermee niet bewezen, maar wel dat een kat niet 
voor één gat te vangen is. 
 

 
Mimi Blankenberg (5 jr.) met Sammie (8 weken) 
 

Ongetwijfeld kunnen buurtbewoners talloze 
anekdotes zoals deze over hun katten vertellen, 
maar hoe verzamel ik ze? Door een gelukkig toe-
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val kwam een kattenliefhebber en -kenner bij 
uitstek op mijn pad: Giny Schoemaker. Zij woont 
al jaren aan de Doelensteeg, met twee karakter-
volle katten, Beer en Malu. Toen ik bij hen op 
bezoek kwam gaf Beer me een pootje. Malu bleef 
onbewegelijk in haar mandje liggen, zonder zich 
van iemand iets aan te trekken. 
Giny had net weer met heel goed resultaat een 
examen gehaald: zij volgt een opleiding tot kat-
tengedragstherapeut en zit nu in het derde en 
laatste jaar. Dat doet zij naast haar werk als vrij-
willigster bij het Streek-Dierentehuis Stevenshage 
aan de Kenauweg. Omdat zij altijd al van katten 
hield, is zij daar als vrijwilligster in 2001 begon-
nen met twee uur in de week. Al gauw groeide dat 
uit tot vier uur en nu werkt zij er drie halve dagen, 
die vaak uitlopen tot hele dagen. Daarnaast heeft 
zij vele opleidingen met betrekking tot dieren 
gevolgd. Zij is begonnen met een LOI opleiding 
dierenverzorging, vervolgens heeft ze haar di-
ploma vakbekwaamheid asielbeheerder gehaald. 
De verschillende vakgebieden die daarbij aan de 
orde zijn gekomen zijn: anatomie, fysiologie, die-
ren-EHBO, rassenleer, verzorging, voeding, 
rechts- en wetkennis, boekhouding en bedrijfs-
voering. Ook staat ze dierenarts Van de Wouw 
regelmatig bij als assistente bij zijn werk in het 
asiel. Als zij haar opleiding heeft voltooid, hoopt 
zij met het diploma aan de slag te kunnen gaan in 
het asiel. Mensen met “lastige” katten kunnen dan 
bij haar terecht om te leren hoe ze met hun kat 
kunnen omgaan, zodat het probleemgedrag af-
neemt of zelfs verdwijnt. 
 

 
“Asielzoeker” 
 
Streek-Dierentehuis Stevenshage vangt niet alleen 
dieren op uit Leiden, maar ook uit Alkemade, 
Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, 

Rijnwoude, Sassenheim, Valkenburg en Voor-
hout. 
Giny vertelt dat er in het asiel vijf quarantaines 
zijn, waarin gemiddeld dertig katten verblijven. 
Daarnaast zijn er in de hal ongeveer veertig katten 
met kleintjes. Dan zijn er ook nog de andere die-
ren, waaronder honden. Er werken naast een 
aantal vaste medewerkers ongeveer 50 vrijwilli-
gers. Hoe ziet een dag op het asiel eruit? Globaal 
bestaan de werkzaamheden uit het schoonmaken 
van de hokken en het voeden en verzorgen van 
de dieren. ’s Morgens worden de verschillende 
taken verdeeld. Het gedrag van de dieren wordt 
nauwkeurig bijgehouden: hoe ze eten, drinken, 
poepen, plassen. De verschillende ruimten wor-
den heel goed schoongemaakt met een hogedruk-
spuit en ook alle hokken worden dagelijks goed 
schoon en drooggemaakt. Ieder dier krijgt zijn 
eigen bakje ontbijtvoer. Dat betekent elke dag 
weer een flinke afwas. Ook draait de wasmachine 
wel iedere dag. De honden worden twee maal per 
dag uitgelaten. Om één uur gaat het asiel open 
voor klanten, tot vier uur van maandag tot en met 
zaterdag. Tussendoor gaat de telefoon voortdu-
rend. Er worden honden en katten gebracht en 
gehaald met alle bijbehorende werkzaamheden. 
(Gelukkig worden veel dieren snel geplaatst bij 
particulieren.) Na vieren is het asiel weliswaar 
gesloten, maar het werk is dan nog niet klaar: in 
de dierenartskamer krijgen de dieren die dat nodig 
hebben hun medicijnen en zalfjes. Alle dieren 
krijgen hun diner: weer een flinke afwas. De kat-
ten- en hondenverhalen van die dag worden weer 
zorgvuldig genoteerd. Om vijf uur sluit het asiel, 
maar ook ’s avonds en ’s nachts gaat de zorg 
door. ’s Avonds maakt de heer Gottschall nog 
een rondje. Hij woont op het terrein, zodat het 
asiel altijd een beheerder heeft. Zo gaat dat in het 
asiel, dag in, dag uit. 
 
Waar komt het geld vandaan om het asiel 
draaiende te houden? 

Gemeenten zijn wettelijk gehouden te zorgen 
voor zwerfkatten en honden of dieren die uit huis 
zijn gehaald of afgestaan. De gemeente Leiden 
heeft deze taak overgedragen aan het asiel, maar 
draagt minder dan de helft bij aan de totale kos-
ten van Stevenshage, zo’n 24%.  Een gemeente 
kan namelijk zelf de bijdrage aan een dierenasiel 
bepalen. Het asiel is daarom óók afhankelijk van 
donateurs. Zonder hun jaarlijkse financiële bij-
drage zou het niet kunnen voortbestaan. Dat be-
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tekent dat de medewerkers naast hun eigenlijke 
werk ook veel tijd moet besteden aan fondsen-
werving. Er is naast het asiel een dierenpension 
geopend voor honden en katten als hun bazen 
met vakantie gaan. Met de verdiensten daaruit 
wordt een deel van de kosten gecompenseerd, 
maar tegelijkertijd kost het draaiende houden van 
het pension weer meer tijd, die niet besteed kan 
worden aan het asiel. De kosten zijn bovendien 
nog eens gestegen door het Honden- en Katten-
besluit, dat de overheid de asielen heeft opgelegd 
zonder daar overigens een tegemoetkoming te-
genover te stellen. Dit besluit houdt onder meer 
in dat alle dieren ingeënt moeten worden tegen 
kennelhoest en katten- en niesziekte. Alle dieren 
moeten ook gechipt worden. Dan moeten de 
inentingsboekjes van alle asiel- en pensiondieren 
gekopieerd en opgeslagen worden: dat betekent 
allemaal meer werk en behoefte aan meer ruimte. 
Daarom moet er hoognodig verbouwd worden: 
in het Honden- en Kattenbesluit staat dat het 
beter is voor katten om ze in groepen te huisves-
ten. Daar is nu geen plaats voor. 
 
Giny vertelt dat het asiel onlangs een werkbezoek 
heeft gehad van Krista van Velzen, SP kamerlid 
en Dierenbeschermer van het jaar. Zij pleit voor 
een betere, financiële ondersteuning, die voor alle 
gemeenten hetzelfde is. Nu bestaan er te grote 
verschillen tussen wat gemeentes bijdragen. Lei-
den valt op door de relatief lage bijdrage. Krista 
heeft een ochtend samen met onder anderen Gi-
ny meegewerkt en kattenhokken schoongemaakt, 
een hond uitgelaten en de dierenarts geassisteerd. 
Zij was lovend over Stevenshage: “Ik heb nog 
nooit een asiel of dierenpension gezien waar kat-
ten zich zo op hun gemak zijn als hier. Het valt 
me op dat er aandacht is voor elk dier.” Geen 
wonder als Giny daar werkt. 
 
Op 6 oktober aanstaande houdt het asiel een 
open dag. Gaat er heen! Ook kunt u natuurlijk 
donateur worden. Informatie kunt u vinden op 
www.dierenasielleiden.nl. Ook ligt er op het asiel 
een folder. Adres: Kenauweg 1, telefoonnummer 
071-5790340. Belangstellenden kunnen ook een 
dagdeel proefdraaien.◄ 

 

 
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 

Beklimming van de steigers van de 
Pieterskerk  - door Clariet Boeye 
 
Van een oud-buurtbewoner kregen wij mei 
jongstleden een uitnodiging om de steigers van de 
Pieterskerk te beklimmen, toen dat nog kon: de 
restauratie van het hoogste gedeelte van de kerk 
zou binnenkort klaar zijn.  
 

 
 
Op een prachtige dag begin juni was het dan zo-
ver. In de bouwkeet van Burgy naast de kerk te-
genover het Prentenkabinet aan de Kloksteeg 
werden wij, een groepje oude en nieuwe omwo-
nenden van de Pieterskerk, ontvangen met koffie 
en koekjes. Verbazingwekkend hoe zo’n keet al is 
hij in een vrolijke kleur rood geschilderd er van 
buiten nogal ongezellig uitziet, maar van binnen 
een mooie, lichte ruimte kan zijn. Aan de muren 
hangen prachtig gedetailleerde bouwtekeningen. 
Op de grond langs de kant liggen, heel decoratief, 
stukken en brokken van de kerk, zoals een stuk 
van een vermolmde houten balk doorzeefd met 
gaatjes, platen graniet, beeldhouwwerk en derge-
lijke. In het midden staat een lange werktafel. 
We werden ontvangen door Tjeerd van Rij, voor-
zitter van de bouwcommissie van de Pieterskerk, 
en Olle de Graaf, medewerker van Burgy en lei-
dinggevende aan het project. Voor we de steigers 
zouden beklimmen gaf Tjeerd van Rij een inlei-
ding in de voorgeschiedenis van de restauratie. 
Olle de Graaf vertelde over de technische kant 
van de restauratie. Hij gaf een overzicht van de 
problemen waar men in de loop van de restaura-
tie tegen opgelopen was, en hoe er naar verschil-
lende oplossingen was gezocht.   
 
Tjeerd van Rij begint met een schets van het kli-
maat eind jaren 60: de gemeente had in die perio-
de grootse plannen om Leiden te ontsluiten en te 
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doorbreken met een vierbaans autoweg als snelle 
verbindingsroute tussen oost en west. In het tra-
ject was een fly-over over de Kippenbrug en een 
tunnel onder de Breestraat gepland. Daarbij zou 
onder meer de Stadsgehoorzaal afgebroken wor-
den en zou de Oude Latijnse school verplaatst 
worden. De huizen aan één kant van de Lange-
brug zouden worden gesloopt. Een deel was al 
gesloopt. Leiden wilde zich opmaken voor de 
moderne tijd! Maar niet iedereen was enthousiast 
over deze plannen. De burgers zagen met leed-
wezen de binnenstad verkrotten en “verpakhui-
zen”. Ook binnen de gemeente vonden de plan-
nen niet bij iedereen weerklank, ook niet bij de 
toenmalige wethouder Oosterman van D66. Hij 
heeft met een aantal burgers de Stichting Dioge-
nes Leiden opgericht. Het doel was “restaureren, 
rehabiliteren en in stand houden van onroerend 
goed in Leiden”. De eerste panden die de Stich-
ting heeft aangekocht waren Lokhorststraat 18, 
20 en 21. De grootscheepse autowegplannen zijn 
in 1974 opgeschort wegens geldgebrek, er hoorde 
trouwens ook nog een cityring bij, en sindsdien is 
het tij gekeerd.  
 
In hetzelfde streven naar behoud wordt in 1975 
een stichting opgericht met het doel de Pieters-
kerk te behouden: de Stichting Pieterskerk Lei-
den. De kerk komt in het bezit van deze stichting. 
In het bestuur van de stichting zit onder andere 
de rector magnificus van de Universiteit Leiden, 
zodat er een band is met de universiteit. Het doel 
is zoals gezegd, het behoud van de kerk. De mid-
delen zullen komen uit exploitatie van de kerk, 
een nieuwe rol van de kerk in de moderne samen-
leving. In de eerste plaats zal de kerk voor ver-
schillende officiële functies van de universiteit 
gebruikt worden, zoals de opening van het aca-
demische jaar, de jaarlijkse diesviering, waarop 
eredoctoraten worden verleend, de Huizingale-
zing, de Cleveringaherdenking, de ontvangst van 
belangrijke gasten e.d. Daarnaast vinden er, zoals 
bekend, vele andere evenementen plaats, bijvoor-
beeld concerten en beurzen.  
Van 1978 tot 1982 vinden restauratiewerkzaam-
heden in delen van de kerk plaats. Een aantal 
jaren daarna komen er zoveel problemen aan het 
licht dat men een grootscheepse restauratie nood-
zakelijk acht. In 1990 besloten bestuur en directie 
eerst een grondige analyse te maken om de pro-
blemen goed te kunnen aanpakken. Al in 1989 
was bekend dat de kap van de kooromgang aan-

getast was door de bonte knaagkever. In 1999 
constateerde de Monumentenwacht dat niet al-
leen de kap van de kooromgang was aangetast 
maar ook de muurstijlen, de schoren en de kap-
balken in het schip. Dat een totale restauratie een 
ingewikkeld project zou worden, laat zich denken, 
ook omdat de kerk open moest blijven voor ge-
bruik. Na een aantal jaren van voorbereiding zijn 
de restauratiewerkzaamheden gefaseerd begon-
nen. In fase één en twee zijn de kooromgang en 
de zijbeuken gerestaureerd. Fase drie betrof de 
restauratie van de hooggelegen ramen. Daarvoor 
werd een zwevende vloer aangebracht onder de 
kap, op zich al een bewonderenswaardige presta-
tie. Nu kon men aan het werk in de kap en aan de 
hoge ramen, terwijl beneden in de kerk alles ge-
woon doorgang kon vinden.  
 

 
Foto: Johanna Schonagen 

 
Na technische informatie over de problemen die 
men al doende tegen was gekomen en de oplos-
singen die gevonden werden, gingen we de stei-
gers op. Het was een flinke klim. Ik heb nogal last 
van hoogtevrees, reden dat ik nooit eerder aan 
zo’n beklimming begonnen was. Het was zaak 
om niet tussen de traptreden door naar beneden 
te kijken, maar te genieten van het uitzicht dat 
steeds mooier en weidser werd. Eenmaal aange-
komen op de zwevende vloer was ik erg verrast: 
alsof je in de kerk in een kerk rondstapt, zo hoog 
is de ruimte. Hier werden we gewezen op allerlei 
bijzondere details, maar de meeste indruk op mij 
maakte toch de ruimte zelf met de hoge ramen. 
Via het gat waardoor de stangen liepen waar de 
grote kroonluchters aan hangen kon je naar be-
neden in de kerk kijken, net iets te spannend voor 
mij, maar toch ook fascinerend. Later zijn we met 
de bouwlift weer naar beneden gegaan. Het was al 
met al een heel bijzondere excursie. Ik was erg 
onder de indruk van de zorgvuldige voorberei-
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dingen en uitvoering van de werkzaamheden, het 
geduld en de vindingrijkheid bij het zoeken naar 
oplossingen wanneer zich problemen voordeden. 
 
In 1983 is na de restauratie van 1978-1982 een 
vrijwilligersvereniging opgericht, toen de Stichting 
Pieterskerk begon met de exploitatie van het ge-
bouw: vrijwilligersgroep Pieterskerk. De vrijwilli-
gers assisteren bij catering, concerten en andere 
evenementen. Op zaterdag en zondag is de kerk 
geopend, als er geen besloten activiteiten plaats-
vinden. Dan zorgen de vrijwilligers voor de ver-
koop van cd’s en briefkaarten. Ook verzorgen ze 
rondleidingen op zondagmiddagen of op af-
spraak. Dan is er de jaarlijkse vrijwilligerswerkdag: 
dan worden er allerlei huishoudelijke werken ge-
daan, zoals het in de boenwas zetten van het 
koorhek e.d.  
 

 
 
Informatie over de restauratie van de Pieterskerk 
is te vinden in een speciale bijlage van het tijd-
schrift MONUMENTEN: magazine Pieterskerk, 
maart 2004. Daarnaast verschijnt in het Vrien-
denbericht, een uitgave van de Stichting Vrienden 
van de Pieterskerk, regelmatig artikelen over de 
voortgang van de restauratie. U kunt ook vriend 
worden van de Pieterskerk. Informatie over dit 
alles kunt u vinden op www.pieterskerk.com.◄ 

 

 
 

Bedreigde bomen in de wijk – door Jack 
Klijnstra en Marjolijn Pouw, Foto’s Jack Kleinstra 
 
Wie door onze wijk wandelt en oog heeft voor de 
monumentale bomen ziet dat ze er soms niet al te 
florissante bij staan. Voor een deel is dat te wijten 
aan verwaarlozing. De omstandigheden waarin ze 
groeien en de verzorging laten te wensen over. 
De bomen zullen op den duur het loodje leggen 
als daar geen verbetering in komt. Dat is jammer, 
want bomen zijn onmisbaar voor ons welbevin-
den en zoveel staan er niet in onze dicht be-
bouwde binnenstad. Dat is goed te zien is als je 
de steigers van de Pieterskerk beklimt of op het 
dakterras van V&D staat, al kun je van daaruit 
slechts een deel van de binnenstad overzien.  
 
Bomen maken de stad mooi in alle weer en jaar-
getijden. Je mist ze meteen als ze uit je gezichts-
veld verdwijnen. Dan ben je een baken kwijt en 
ziet slechts het gat dat ze achterlaten. Neem de 
lege uiteinden van de Jan van Houtkade, waar aan 
beide zijden langs het water kastanjes zijn gekapt 
en meidoorns langs de huizen. Bij de Doezastraat 
is een nieuwe kastanje geplant, maar het duurt 
jaren voor die enige omvang heeft en het gat dat 
de oude boom heeft achtergelaten kan opvullen. 
Voorlopig ziet de Jan van Houtkade er daar arme-
tierig uit.  
 
Soms moet een boom worden gekapt, omdat hij 
ziek is of dood. Maar veel bomen zouden er nu 
nog hebben gestaan als ze in het verleden beter 
verzorgd waren. Behalve aan verwaarlozing vallen 
bomen ten prooi aan kortzichtigheid en winstbe-
jag. De platanen op de Korevaarstraat bij de 
Breestraat zijn net als de bomen in de midden-
berm van de Lammenschans bij de Jan van 
Houtbrug ten prooi gevallen aan wat men stads-
verbetering noemt: rood asfalt, een paar parkeer-
plaatsen of wat meer ruimte bij een stoplicht. Zo 
is ook de mooie kastanje op het Pieterskerkhof 
door onachtzaamheid van de gemeente gesneu-
veld en zijn er aan de voorkant van de kerk ver-
schillende linden beschadigd. Nu staan ze er nog, 
maar we lopen het risico dat ook deze bomen het 
loodje zullen leggen als zij niet beter worden ver-
zorgd en beschermd. Over de onoordeelkundige 
behandeling van het Plantsoen en Van der Werf-
park zwijgen wij beschaamd.  
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Bomen zijn een lust voor het oog en goed voor 
onze gezondheid. Ze zuiveren de lucht, dempen 
het lawaai, en houden stof vast. Ze geven scha-
duw, hebben geneeskrachtige bladeren of basten, 
leveren eetbare bloesems en vruchten, en zijn een 
schuilplaats voor de dieren. Bomen zijn magisch. 
Ze inspireren schilders, dichters en componisten 
zoals de componist Händel die de Perzische ko-
ning Xerxes een ode laat brengen aan zijn plataan. 
Wie herinnert zich niet de populieren uit Mars-
mans gedicht ‘Herinnering aan Holland’ of de 
peppels van de dichter Leopold uit diens ‘Om 
mijn oud woonhuis peppels staan’?   
 
Stadsbomen hebben het niet gemakkelijk. Ze 
hebben weinig ruimte en het vele, zware verkeer 
drukt de grond waarin ze wortelen plat. Ze krij-
gen te weinig voeding en ook het hemelwater 
trekt niet in de grond rondom hun wortels, maar 
verdwijnt voor 95% in het riool. Je moet ze koes-
teren, maar dat gebeurt helaas te weinig. Ooit 
vroegen buren mij een boom te kappen, omdat zij 
door de schaduw niet de hele dag in de zon kon-
den liggen. Veel bomen raken  beschadigd, of 
bekneld zoals te zien is aan de foto’s die Jack 
Klijnstra van een aantal bedreigde bomen in onze 
wijk maakte.   
 

 
Beknelde kastanje aan de Jan van Houtkade 
 
Sommige kastanjes hebben de kastanjeziekte, 
andere worden ziek door onachtzaamheid. Kas-
tanjes met de kastanjeziekte (Pseudemonas) hoe-
ven niet te worden omgehakt. Sommige bomen 
overleven de ziekte en boomverzorgster Marijke 
Holzer heeft met een speciaal voor deze ziekte 
ontwikkeld medicijn goede resultaten behaald. 
Zie de website www.kastanjeziekte.nl .  
 

De grote kastanje aan de Jan van Houtkade op de 
foto hierboven is daar enige jaren geleden voor 
veel geld geplant. Na het verplanten van grote 
bomen moet je de eerste drie tot vier jaar de wor-
telkluit vastzetten, omdat de boom anders het 
risico loopt dat hij omvalt. In dit geval is dat met 
staaldraden gedaan. Als die te lang blijven zitten 
of te strak neemt de boom ze in zijn bast op. De 
in de boom opgenomen tuidraden knellen zijn 
vaten af, waardoor het transport van voedsel uit 
de wortels naar de kroon en omgekeerd bemoei-
lijkt wordt. Het risico op ziekten wordt dan gro-
ter.  
 

 
Beknelde plataan in de Raamsteeg bij de Doezastraat 
 
Deze plataan zal het op den duur afleggen tegen 
het hek. De boom heeft het hek aan de voet al in 
zijn bast opgenomen. Het hek weghalen doet 
meer kwaad dan goed. Het cambium, ofwel het 
weefsel tussen bast en hout, wordt dan zo zwaar 
beschadigd dat een deel van het vatensysteem 
afsterft. De boom kan dan geen voedsel meer van 
transporteren van zijn wortels naar zijn kroon of 
andersom. Het hek laat zitten geeft op den duur 
ook problemen. Dan bestaat het risico dat de 
takken in de kroon aan een kant afsterven, door 
de groeiproblemen van de boom. Zoiets kun je 
beter voorkomen.  
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Met klimop overwoekerde linden in het Van der 
Werfpark 
 
Een beetje klimop is mooi, maar teveel klimop 
verstikt de boombladeren. Ze kunnen zich niet 
goed meer ontwikkelen, waardoor de boom geen 
voedingstoffen meer uit de lucht kan halen die hij 
in het nieuwe weefsel omzet dat hij voor zijn 
groei nodig heeft. Zoiets heet assimilatie. Dat 
betekent dat de boom op den duur ‘versterft’. De 
boom legt het op den duur dus af tegen de 
klimop.   
 

 
Kastanje op het Pieterskerkhof 
 

De kastanjes en lindebomen op het plein voor de 
Pieterskerk worden in hun groei geremd door een 
veel te krappe boomspiegel: de open ruimte rond 
de voet van de stam. De stam zit klem in het me-
taal van het rooster. De regen kan er niet goed bij 
en de wortels krijgen te weinig voeding. De bo-
men worden vatbaar voor de ziekten. Hun takken 
sterven af en tenslotte gaan ze dood. Veel van de 
bomen op het plein hebben ook beschadigingen 
aan hun bast. Ze hebben die waarschijnlijk opge-
lopen door zorgeloos parkerende vrachtwagens 
op het terrein. Die staan daar vaak omdat ze no-
dig zijn voor geluid of ander ongerief bij evene-
menten. Grote evenementen horen niet in een 
kwetsbare binnenstad. Aan de organisatie zou je 
harde eisen moeten stellen vooral als het om 
schade gaat aan onvervangbare bomen. Contro-
leer of alles goed is gegaan en leg sancties op als 
dat niet het geval is. Dat maakt de mensen moge-
lijk voorzichtiger. 
 

 
Overwoekerde cipres in de tuin van de oude Instru-
mentenmakerschool   
 
Het is moeilijk te zien of deze met klimop over-
woekerde boom in de tuin van de oude Instru-
mentenmakerschool een moerascipres of een 
watercipres is. Wat je wel weet is dat deze boom 
het moeilijk krijgt als er om hem heen ook nog 
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eens gebouwd gaat worden. Zie ook het bericht 
van Clariet Boeye over de risico’s voor de beuk 
als de bouwplannen aan de Doelengracht door-
gaan, en de stukken van Franceline Pompe in 
eerdere edities van de hart van de Stadkrant over 
de gesneuvelde bomen op de Aalmarkt. 
 

 
Suikeresdoorns aan de Kaiserstraat 
 
Bomen in de binnenstad krijgen zoals gezegd 
weinig ruimte. Aan de Kaiserstraat maakt de ge-
meente het wel heel bont. Daar hebben de bo-
men nauwelijks een boomspiegel en zitten er ook 
nog eens bankjes tegen de stam. Het remt hun 
groei. Ook hier moet je vrezen voor hun leven.  
 

 
Zomaar een boom in de binnenstad 
 
De ruimte aan de voet van deze boom, de boom-
spiegel, is krap en dichtgeslibd. Normaal krijgt 
een boom via de boomspiegel ongeveer 10 % 
hemelwater binnen voor zijn wortelgestel. Deze 
boom vangt nog geen 5%. Dat schaadt de boom, 
want die heeft veel water nodig voor de opname 
van zijn voedingsstoffen. De te krappe spiegel 
remt de boom in zijn diktegroei. Zijn takken gaan 
dood en ten slotte de hele boom.  

Deze serie is gemakkelijk uit te breiden met 
voorbeelden van beklemde en verwaarloosde 
bomen buiten onze wijk. We geven het artikel en 
onze fotocollectie door aan de districtsraad Bin-
nenstad Zuid en andere wijkverenigingen. Moge-
lijk kunnen zij er hun voordeel mee doen.◄ 
 

 

Rubrieken en Berichten 
 

Commissie voor Beroep en bezwaar-
schriften en ‘Ons Cafeetje’ - Marjolijn Pouw     

 
Bij de Marathon liet Ons Cafeetje een zeer en-
thousiast bandje buiten optreden. Het aantal de-
cibellen lag tussen de 80 en de 90 en een aantal 
bewoners maakten zich zorgen over de nieuwe 
aanvraag van Ons Cafeetje voor een evenemen-
tenvergunning vanwege de Lakenfeesten. Zij leg-
den de gemeente gezamenlijk hun zienswijze voor 
tegen de vergunning  op grond van de volgende 
argumenten: De Lakenfeesten, waaronder leiden 
Culinair op de Garenmarkt zijn inmiddels uitge-
groeid tot een vierdaags evenement met zwaar 
versterkte muziek, De Garenmarkt ligt dicht bij 
Ons Cafeetje en de muziek komt dan voor een 
aantal omwonenden bij de Lakenfeesten van alle 
kanten; Harde muziek leidt tot gehoorbeschadi-
gingen en het toestaan van meer evenementen 
met zwaar versterkte muziek in de binnenstad 
staat haaks op het alom kenbaar gemaakte voor-
nemen van de gemeente om dergelijke evenemen-
ten uit de binnenstad te weren. Een aantal andere 
omwonenden maakte individueel bezwaar. 
 
Vanwege de goede verstandhouding en om uit te 
leggen dat de zienswijze van de omwonenden 
dieper ging dan alleen de evenementenvergunning 
besprak ik de bezwaren met Marina Bosman, de 
eigenaresse van Ons Cafeetje. Zie ook het inter-
view met Marina in deze krant. Marina begreep 
de bezwaren en besloot de band binnen te laten 
optreden en de versterkers in te tomen. Ook hield 
zij de ramen dicht. Toen bezwaren en zienswijze 
door onervarenheid van de behandelende ge-
meenteafdeling vanwege procedurele onvolko-
menheden uiteindelijk weken na de festiviteiten 
door de Commissie voor Beroep- en Bezwaar-
schriften werd behandeld kregen de indieners de 
kans hun bezwaren toe te lichten en Marina om 
haar reactie te geven. Mosterd na de maaltijd en 
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vervelend voor Marina die haar best had gedaan 
om de omwonenden ter wille te zijn.  
 
De Commissie adviseerde de burgemeester om 
het bezwaar ongegrond te verklaren, ook al om-
dat Marina zich ontvankelijk toont voor klachten 
en ‘Ons Cafeetje’ volgens de informatie van de 
Horeca klachtenlijn en de Evenementen klachten-
lijn zelden overlast geeft. De burgemeester nam 
dat advies over. De Commissie constateerde in 
haar uitspraak dat de gang van zaken bij de be-
handeling door de betreffende afdeling procedu-
reel verre van vlekkeloos is verlopen. Dat geldt 
wat mij betreft ook voor de berichtgeving aan de 
klagers over de uitspraak en aan Marina zelf. Te 
oordelen naar de aan mij verzonden kopie van 
advies en uitspraak heeft slechts een van de kla-
gers formeel bericht gehad van de uitspraak. Zelf 
heb ik een kopie van de brief aan hen, en ook 
Marina. Meer kon er kennelijk niet af. Marina 
toonde zich zeer verheugd over de uitspraak en 
heeft me gezegd dat zij het bij haar feest op 30 
september en 3 oktober net zo zal doen als bij de 
Lakenfeesten. De omwonenden kunnen tevreden 
zijn. Ik ben het in ieder geval.◄ 
 

 

Convenant beheer openbare ruimte - 
Marjolijn Pouw  
 
De gemeente heeft met de bewoners van de 
Boisotkade en de Vliet een convenant gesloten 
over het beheer van de openbare ruimte. Dat 
houdt in dat de bewoners behalve hun eigen tuin-
tje ook dat van de gemeente wieden. Ze houden 
hun staat schoon, halen het onkruid weg en on-
derhouden boomspiegels  of kleine stukken 
openbaar groen. De gemeente wil ook met andere 
straten een dergelijk convenant afsluiten. Vooral 
in straten waar de bewoners geveltuinen hebben 
gemaakt is dat van belang, omdat er dan niet 
meer tegen onkruid gespoten hoeft te worden, 
waardoor stokrozen, vingerhoedskruid, kaasjes-
kruid, muurleeuwenbek, geraniums en andere 
geliefde gevelplanten niet meer het loodje leggen. 
Meer informatie is te halen bij Bettina Smant die 
in de gemeente de convenanten coördineert. Haar 
telefoonnummer is : 5167849.◄ 
 

 
 

 

Districtsraad - Clariet Boeye en Marjolijn Pouw      
 

Onze wethouder Ruimtelijke Ordening en Wo-
nen, Marc Witteman, had het goede plan om in 
juni met de wijkmanager en vertegenwoordigers 
van de Districtsraad een wandeling te maken 
door het district Binnenstad Zuid, dat wil zeggen 
onze wijk en de Hogewoerd en omstreken. Dat 
plan is helaas niet doorgegaan, en de bijeenkomst 
van de Districtsraad evenmin. Op 9 oktober is er 
een nieuwe bijeenkomst. Daarin komen voor 
onze wijk de volgende zaken op de agenda: de 
vervanging van de afgeschreven, niet bij de om-
geving passende straatlantaarns op de Garen-
markt, de kennelijk moeilijk te repareren straat-
lantaarn bij het torentje Oostenrijk op de Jan van 
Houtkade, de illegale vuilstort op de hoek van de 
Korevaarstraat en de Hoefstraat, de ondanks de 
belofte deze te laten vervallen nog steeds be-
staande parkeerplaats voor het hofje de Ge-
kroonde Liefdepoort aan de Langebrug en de 
bedreigde bomen in de wijk.  
Wie nog andere verbeteringen in gedachte heeft 
kan deze via de mail melden op in-
fo@pieterswijk.nl, of per post sturen naar post-
bus 11016, 2301 EA Leiden, t.a.v. C. Boeye of M. 
Pouw Districtsraad. Graag voor de bijeenkomst 
van de Raad op 9 oktober. De contacten met 
onze wijkmanager zijn uitstekend. Hij doet zijn 
uiterste best om de woonomstandigheden in de 
wijk waar nodig te verbeteren en het loont de 
moeite materiële zaken die kapot zijn of beter 
kunnen te melden.◄ 

 

 

 
 
 

 
 

 



September 2007  Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west            Bladzij 14                                        

 

 
De Garenmarkt zoals die ooit was 
 
 

Garenmarkt - Marjolijn Pouw   

 
Als vervolg op het gesprek in februari over de 
maar niet vlottende bebouwing en verloedering 
van het gat in de Garenmarkt ging ik met de 
wijkmanager van het district Binnenstad Zuid 
opnieuw op spreekuur bij onze wethouder van 
Ruimtelijke Ordening en Wonen, Marc Witteman. 
De belofte uit februari om tot een vergelijk te 
komen met de gebruiker van de grond, Jan Ver-
baan, en haast te maken met de bouwplannen kan 
de wethouder helaas niet inlossen. Aanvankelijk 
leek het alsof er sprake was van een vergelijk tus-
sen de twistende partijen, maar deze zijn opnieuw 
in een controverse verwikkeld geraakt en voorlo-
pig gebeurt er niets.  
 
Wel is de gemeente van plan de regels te handha-
ven, wat mogelijk gevolgen heeft voor de appar-
tementen die op het aangrenzende terrein zijn  

 
 
gebouwd zonder dat de gemeente daarvoor een 
vergunning heeft verleend.    
 
Met Verbaan, de gebruiker van het terrein, heeft 
de gemeente intussen afgesproken om het op 
kosten van de burger te laten schoonmaken. Of 
de op het terrein geparkeerde bouwketen van 
Verbaan dan verdwijnen kon de gemeente niet 
zeggen, net zomin of het schoon blijft. Het be-
stuur vraagt zich af wat er in de gebruikersover-
eenkomst staat, en of het niet tijd wordt om een 
professionele bemiddelaar in de schakelen. Hier-
onder het verleden.  
 

2007 
Bestuur en wethouder bespreken de vervuiling en 
niet nagekomen toezeggingen uit het verleden. 
De wethouder belooft een oplossing.  
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2006 
In de beide inspraakronden voor het Bestem-
mingsplan Binnenstad II geeft het bestuur zijn 
zienswijze op de plannen voor de bebouwing van 
de Garenmarkt.  
2005 

Het bestuur neemt herhaaldelijk contact op met 
de gemeente over de niet nagekomen afspraken 
uit 2004. Het gat in de Garenmarkt wordt vast 
agendapunt op de vergaderingen van de dat jaar 
ingestelde Districtsraad Binnenstad Zuid.   
2004 

De gemeente houdt op verzoek van het bestuur 
twee voorlichtingsbijeenkomsten over de Garen-
markt en belooft het voorgenomen bouwproject 
uit te voeren, ook al werkt de eigenaar van het 
aangrenzende terrein niet mee. De gemeente be-
looft tenslotte het zonder vergunning bouwen 
van appartementen op het aangrenzende terrein 
aan te pakken.  
2002 
De bouwvergunning voor de plannen wordt ver-
leend. De omwonenden maken bezwaar tegen de 
goothoogte, die afwijkt van de omgeving. 
1999 
De bouwplannen voor het dichten van het gat 
worden gepresenteerd. De omwonenden hebben 
bezwaar  tegen de afwijkende goothoogte en de 
gevel, waarin storende aluminium elementen zit-
ten. De aluminium versierselen worden geschrapt, 
maar de goothoogte blijft ongewijzigd. 
1991  

De gemeente verwerft de grond in eigendom en 
lanceert het plan om het gat in de bebouwing van 
de Garenmarkt te dichten.   
De jaren zestig 

Illegale sloop van een aantal panden op de Ga-
renmarkt en bouw van een garage met parkeer-
plaats.◄ 
 

 

 

Bestemmingsplan Binnenstad II,  
nieuwe ontwikkelingen omtrent plan-
deel Doelengracht - Clariet Boeye 

 
In de vorige Hart van de Stadkrant van juni 2007, 
nr. 119, is verslag uitgebracht van de hoorzitting 
bij Gedeputeerde Staten over het bestemmings-
plan Binnenstad II. Inmiddels hebben Gedepu-
teerde Staten een uitspraak gedaan, en het be-
stemmingsplan voor het grootste deel goedge-
keurd. Voor onze buurt is de uitspraak over het 
onderdeel Doelengracht interessant. 
  
Op grond van tegenstrijdigheden in het bestem-
mingsplan, waardoor niet duidelijk is of dit plan-
deel wel uitgevoerd kan worden, hebben Gedepu-
teerde Staten de bedenkingen van de buurtbewo-
ners gegrond verklaard en besloten goedkeuring 
te onthouden aan artikel 23 van het bestem-
mingsplan. Hierin zijn de bepalingen opgenomen 
voor de uit te werken bestemming van de Doe-
lengracht. Het gaat kort samengevat om twee 
onduidelijkheden: 
In de eerste plaats mag de diepte van de wonin-
gen op grond van de uitwerkingsregels maximaal 
15 meter bedragen. De diepte mag evenwel niet 
meer dan 1 meter dieper zijn dan de naastgelegen 
aanwezige hoofdbebouwing. Ten tweede laten de 
uitwerkingsregels een parkeergarage toe met 
maximaal 36 parkeerplaatsen, maar de bouw hier-
van mag geen onomkeerbare schade aanrichten 
aan de monumentale beuk. Dit kan ten koste kan 
gaan van het aantal parkeerplaatsen, maar ondui-
delijk is hoeveel. 
 
Wat voor gevolgen dit besluit kan hebben hangt 
af van de reactie van de gemeente. Op dit mo-
ment heb ik daar nog geen informatie over. Wij 
houden u op de hoogte!◄ 
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Gerecht - Marjolijn Pouw          
 
In 2006 verminderde de gemeente Leiden bij 
WOZ Beschikking de OZB waarde van enige 
huizen op het Gerecht, vanwege wat in de Be-
schikking ‘buitenproportionele overlast door in 
de buurt wonende studenten’ wordt genoemd. 
Eén bewoner viel daar buiten en tekende bij de 
rechtbank in Den Haag bezwaar aan tegen het 
besluit van de gemeente. Intussen is hij door de 
Haagse rechtbank in het gelijk gesteld.  
Door het vertrek van de ergste raddraaier en 
waarschijnlijk ook de bemiddeling van het Colle-
gium van Minerva is het gelukkig een stuk rusti-
ger op het Gerecht. Laten we hopen dat het zo 
blijft.◄ 

 

 

 
 

RGL-ontwikkelingen – Lorents Blankenberg 

 
Het zal de gemiddelde inwoner van Leiden niet 
zijn ontgaan dat zijn eerdere (afwijzende) beslis-
sing over de eventuele komst van de RGL door 
de binnenstad weer op losse schroeven is komen 
te staan. Nadat dat de gemeente tot (na) de zo-
mervakantie de tijd had gekregen om met een 
(aanvaardbaar) alternatief plan te komen voor de 
lightrailverbinding door de binnenstad, heeft het 
College van Gedeputeerde Staten inmiddels te 
kennen gegeven het voorliggende plan van de 
gemeente, waarin door de referendumuitslag geen 
plaats is voor de RGL door de binnenstad, af te 
keuren. Dit ondanks de gepretendeerde kostenre-
ductie en efficiëntieverbeteringen die met het 
alternatieve ‘bussenplan’ gepaard zouden gaan ten 
opzichte van de beoogde lightrailverbinding. 
 
Provinciale Staten houdt derhalve vast aan haar 
oorspronkelijke plan om een lightrailverbinding 
van Gouda naar de kust te realiseren niettegen-
staande een afwijzend referendum van één van 
(grotere) steden welke door de lijn moet worden 
aangedaan. Zeer recentelijk heeft Provinciale Sta-

ten de gemeente nog éénmaal respijt gegeven tot 
17 oktober om alsnog met een (aangepast) aan-
vaardbaar plan te komen, welke wél hun goed-
keuring kan dragen. 
 
Wethouder Steegh heeft reeds aangekondigd 
hiervoor geen aanleiding te zien en tracht nu te 
lobbyen bij de provinciale partijen om alsnog het 
aangeboden alternatief (met bussen) te verdedi-
gen. Indien hij hierin niet slaagt, zal de provincie 
conform aankondiging met behulp van haar be-
stuursdwang Leiden dwingen om haar plannen 
voor de lightrailverbinding door te voeren. 
Steegh, die eind september zal inspreken op de 
commissievergadering van Provinciale Staten,  
heeft inmiddels aangekondigd dat de gemeente 
zich tegen de toepassing van bestuursdwang zal 
verzetten, met naar verwachting een jarenlange 
juridische strijd en uitstel van realisatie van de 
lightrailverbinding als gevolg. Inmiddels hebben 
o.a. Rover en de Fietserbond hun sympathie 
en/of steun uitgesproken voor de stellingname 
van de gemeente in deze discussie.  
 
In de volgende krant ongetwijfeld meer over deze 
machtstrijd, waarvoor de voortekenen voor de 
tegenstanders van de RGL door de binnenstad 
door het aanwezige machtsverschil helaas niet al 
te gunstig zijn.◄ 
 

 

Parkeerbeleid - Lorents Blankenberg en Marjo-
lijn Pouw 
 
De afgelopen tijd hebben de gemeente en een 
aantal inwoners van de stad zich in atelierbijeen-
komsten gebogen over het verkeer en vervoer-
plan voor Leiden. Het gaat daarbij om hoogwaar-
dig openbaar vervoer zoals de bus en RGL, de 
fiets als alternatief voor de auto, de auto zelf, de 
noodzakelijke Ringweg, en natuurlijk parkeren. In 
het Leids Nieuwsblad is verslag gedaan van die 
bijeenkomsten en verder in persberichten op de 
website van de gemeente. De besluiten zijn na te 
lezen in het gemeentelijke bestuurlijk informatie-
systeem (BIS).  
 
Het gepresenteerde plan gaf voor het eerst sinds 
tijden blijk van een heldere, samenhangende visie 
op het vervoer in de stad, waarbij ook de omge-
ving van Leiden is betrokken. In onze wijk blijven 
er twee grote parkeerplaatsen bestaan: die op de 
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Garenmarkt en in de Hoogvliet parkeergarage. Te 
oordelen naar de kaart leek het er even op dat er 
slechts een grote parkeerplaats over zou blijven, 
maar op de vraag of de auto’s van de Garenmarkt 
zullen verdwijnen gaf de projectleider ten ant-
woord dat zowel de Garenmarkt als de Hoogvliet 
parkeergarage blijven bestaan. Wel zei hij met een 
hint naar het interview met van Peter van Swieten 
in het juninummer van de Hart van de Stadkrant 
dat je erover na moet denken of je die lelijke ga-
rage niet moet afbreken. Ook andere beleidsma-
kers bleken het interview met Van Swieten en 
ook dat met Piet van Veen te hebben gelezen. 
Dat was mooi. 
 
De gemeente wil de binnenstad verkeersluw ma-
ken en zoekverkeer ontmoedigen. Parkeren in de 
stad wordt daarom een stuk duurder dan aan de 
randen. De rondwegen staan als mogelijkheden 
op de kaart, maar een keuze is nog niet gemaakt. 
Dat geldt ook voor het tracé van de RGL. ◄ 
 

 

 
 

 
Verlenging horeca inlooptijden - Marcel 

Schikhof en Marjolijn Pouw    
 
In juli woonde het bestuur de openbare vergade-
ring bij van de Raadscommissie voor bestuur & 
leefbaarheid. Met de verenigingen Maredorp De 
Cam en Pancras West had het bestuur bezwaar 
gemaakt tegen het initiatief voorstel van VVD en 
D66 om de Algemene Plaatselijke verordening te 
wijzigen en de binnenkomsttijden voor kroegen 
op de donderdag gelijk te stellen aan die in het 
weekeinde, namelijk tot twee uur ’s nachts. We 
hadden er in onze zienswijze op aangedrongen 
om dit initiatief voorstel niet te steunen, omdat 
verlating van de binnenkomsttijden extra geluids-

overlast veroorzaakt op de nachtelijke uren en 
verwarring geeft over de inlooptijden op doorde-
weekse dagen. Bovendien schuift het weekeinde 
verder naar voren. We hadden gevraagd om deze 
zienswijze in de bijeenkomst van de commissie te 
mogen toelichten. 
 
Het palaver diende tot niets. De indieners van het 
initiatiefvoorstel gaven blijk van een ruimhartige 
en voor hen  gunstige interpretatie van de onder-
zoeksgegevens van de politie--het zou rustiger 
worden in de binnenstad—maar deze werd door 
de betere lezers van de tegenpartij en de burge-
meester vakkundig onderuit gehaald. De burge-
meester trachtte de volksvertegenwoordigers er 
ook nog eens van te doordringen en stelde dat 
men geen Plaatselijke verordeningen moet instel-
len om die nog voor ze hun nut hebben bewezen 
weer om zeep te helpen. Het mocht niet baten. 
Men kwam er niet uit en het voorstel werd aan-
gehouden. Op 6 september is het punt opnieuw 
besproken en aangenomen. ◄  
 

 

Verkeerscirculatie in de wijk 

 
Academiewijk en Levendaal West: Raam-
steeg, Hoefstraat - Jenny Groenendijk, Lex Hartog 
en Marjolijn Pouw 
 
Op 10 juli kregen de omwonenden van de Raam-
steeg een gemeentelijk schrijven in de bus met 
een voorstel voor verkeersmaatregelen aldaar. 
Verschillende bewoners van de Raamsteeg had-
den geklaagd over te hard rijden in hun steeg en 
de gemeente wilde er verkeersdrempels leggen en 
doorgaand verkeer onmogelijk maken door op 
twee plaatsen slechts verkeer in een richting toe te 
staan.  
 
Het plan viel bij de bewoners van de parallel aan 
de Raamsteeg lopende Hoefstraat niet in goede 
aarde. De Hoefstraat is dan wel een straat en geen 
steeg, maar hij is een stuk smaller is dan de Raam-
steeg en ongeschikt voor snelverkeer. Men vrees-
de dat de Hoefstraat door de maatregel nog druk-
ker zou worden dan hij nu al is. De straat is een 
gewilde sluiproute voor de automobilist die geen 
zin heeft om stil te staan voor het stoplicht op de 
Zoeterwoudse Singel en illegaal de Korevaarstraat 
oprijdt of via de Garenmarkt de wijk uitrijdt. Ook 
vrachtverkeer heeft de straat als alternatieve route 
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ontdekt. Als de Raamsteeg als doorgaande route 
verdwijnt dan zullen veel mensen de Hoefstraat 
nemen, of een rondje maken via de Jacobsgracht 
of Garenmarkt. Dat je dan de rijverboden negeert 
deert de automobilist allerminst. De pakkans is 
immers klein, maar de tijdwinst groot. En fietsers 
of voetgangers? Ach die gaan wel opzij.  
 
De Hoefstraat is een doorgangsroute voor ouders 
en kinderen, die in de wijk naar school gaan. Hij 
kruist de Garenmarkt en de Jacobsgracht en het is 
gevaarlijk als daar ochtendlijk gehaaste mensen uit 
komen rijden die ook nog eens te hard rijden 
omdat ze de rijrichting negeren. Handhaving is 
ondoenlijk en het bloed kruipt nu eenmaal waar 
het niet gaan kan. De Hoefstraat is bovendien een 
kinderrijke straat zonder trottoirs. Omdat de hui-
zen er meestal geen tuinen hebben spelen de kin-
deren op straat. De bewoners waren allerminst 
gerust op de plannen voor de Raamsteeg en sta-
ken de koppen bij elkaar. In samenspraak met het 
bestuur legden ze de gemeente hun zorgen voor. 
De afdeling Verkeer en vervoer reageerde snel en 
in juli vond er een gesprek plaats op het Stads-
bouwhuis, waarbij verschillende alternatieven 
werden bekeken en de gemeente een nieuw plan 
beloofde. Dat zou het hele Levendaal West be-
slaan, en niet alleen de Raamsteeg. Het plan 
wordt in september in een voorlichtingsbijeen-
komst aan de bewoners voorgelegd. 

 
Pieterswijk: Langebrug, Nieuwsteeg, Papen-
gracht  - Lex Hartog, Anton de Gruyl en Marjolijn 
Pouw  
 
Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de gemeente ook nog eens te herin-
neren aan de plannen om doorgaand verkeer uit 
de Pieterswijk te weren, vooral van de Langebrug. 
Twee voorstellen passeerden de revue. Het eerste 
geldt de toestand als de Rijn Gouwe Lijn toch 
over de Breestraat gaat rijden. De Pieterswijk 
uitrijden vanaf het Rapenburg of de Papengracht 
en Breestraat wordt dan onmogelijk. Je zou de 

wijk nog wel in kunnen rijden vanaf het Kort 
Rapenburg en via het Rapenburg. De toegang tot 
de wijk is evenwel via de Langebrug. Het verkeer 
rijdt de wijk dan weer uit via de Nieuwsteeg of 
Kloksteeg. Het tweede geldt de toestand als de 
RGL niet over de Breestraat gaat rijden. In dat 
geval zou je de toegang via de Breestraat en  Pa-
pengracht kunnen handhaven, en de mogelijkheid 
kunnen bieden om via het Rapenburg de wijk uit 
te rijden. En ook de mogelijkheid om  via de 
Langebrug erin te rijden en eruit via de Nieuw-
steeg of kloksteeg. Het wordt is nog een heel 
gepuzzel, net als in het gebied van Raamsteeg en 
Hoefstraat. We houden u op de hoogte.◄ 
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Aan dit nummer werkten mee 
 
Lorents Blankenberg 
Rita Blankenberg 
Clariet Boeye 
Marina Bosman 
Leo le Duc  
Anton de Gruyl 
Jenny Groenendijk 
Lex Hartog 
Jack Klijnstra 
Marjolijn Pouw  
Marcel Schikhof 
Giny Schoenmaker 
Johanna Schonagen 
 
Kopij voor de volgende krant kunt u inleveren bij 
de redactie of via info@pieterswijk.nl. De dead-
line voor de volgende krant is 15 december 2007. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
Erelid:  J.J.M. Gerritsen 
Postadres Postbus 11016     2301 EA Leiden 
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland) 
Website:  www.pieterswijk.nl 
e-mail:  info@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) 


