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Ten geleide

In dit nummer het verslag van onze najaarsexcursie en van een
gesprek met de nieuwe wijkwethouder. Evenals in het vorige
nummer aandacht voor de ijverige pogingen van de Dienst Milieu
en Beheer de stad schoon te houden. Verder het lopende nieuws
over bouwen en wonen, waarbij het Aalmarktproject zoals ge-
woonlijk een apart stukje krijgt (zie ook de brochure). Er zijn
ditmaal enkele ingezonden brieven van wijkbewoners en die
hebben we graag opgenomen. De stichting 'Kunst in de wijk'
kondigt vast haar kunstwandeling 2003 aan. De foto hierboven
laat een aquarel zien van een van de deelnemende kunstenaars.

We vragen in dit nummer vast de aandacht voor de Algemene
Ledenvergadering in maart. Op de achterpagina leggen we uit
waarom dit een bijzondere vergadering wordt.

Als u nog geen lid van de wijkvereniging bent, kunt u dat heel
gemakkelijk worden. Zie het inlegvel met de acceptgiro.
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Boeken - kranten - tijdschriften
Kantoorartikelen - wenskaarten 
Ramsj-artikelen - CD-roms

Breestraat 161, 2311 CN Leiden, 071-5120885/5141063
info@dekler.nl

Gesprek met wijkwethouder
Alexander Geertsema

In Leiden kennen we reeds jaren het fenomeen
wijkwethouder. Als wijkvereniging hebben we hier
tot nu toe weinig van gemerkt, maar op 10 decem-
ber jl. deed zich eens kans voor om nu dan toch
eens een relatie te vestigen. Het bestuur had een
gesprek met de nieuwe wijkwethouder voor het
stadsdeel midden waarin onze wijk valt. Doel was
om wat meer zicht te krijgen op de functie van het
wijkwethouderschap en daarnaast heeft het be-
stuur van de gelegenheid gebruik gemaakt om
enkele specifieke wijkproblemen onder de aan-
dacht van de wethouder te brengen.

De opvattingen binnen het college over de functie
van de wijkwethouder zijn nog niet geheel uitge-
kristalliseerd. Treedt de wethouder naar voren in
geval er knellende problemen zijn of dient hij meer
te functioneren als voorportaal in de contacten
tussen wijkbewoners en het bestuur? Zonder zich
vast te leggen spreekt Geertsema zijn voorkeur uit
voor de tweede optie. Naar aanleiding hiervan
maken we dan ook de afspraak op gezette tijden
een gesprek te hebben. Het volgende gesprek
tussen het bestuur van de wijkvereniging en de
wethouder zal gehouden worden in april/mei van
het komend jaar.

Problemen die we aan de wijkwethouder hebben
voorgelegd, zijn de situatie rond het Van der Werf-
park, de daklozenproblematiek in Leiden (waaron-
der het huidige slaaphuis aan de Breestraat/Aal-
markt), de koffieshops, het evenementenbeleid,
parkeren en groenvoorziening en de bouwactivitei-
ten aan de Garenmarkt (of liever het uitblijven
daarvan).

Het is duidelijk dat de gemeente zoekt naar een
meer structurele oplossing voor het probleem van
de daklozen en de verslaafden. Nieuwe vormen
van nachtopvang en dagopvang moeten de over-
last op verschillende plaatsen in de stad (en niet
alleen in onze wijk) verminderen.

Op een aantal punten heeft de wijkvereniging zich
zonder veel succes tegen het gemeentelijk beleid
verzet. Zo hebben wij moeten constateren dat
steeds weer parkeerplaatsen van bewoners wor-
den opgeheven zonder voldoende compensatie.
Het gaat telkens om een beperkt aantal verdwe-
nen plaatsen, maar de effecten cumuleren over
de jaren.

Onze indruk is dat er met de verwijdering en her-
plaatsing van bomen een soortgelijk proces
speelt. Ook hier wordt meer gekapt dan geplant.
Indertijd hebben wij ook genoegen moeten nemen
met een wijziging in het evenementenbeleid waar-
bij de decibellengrens flink is opgetrokken en ook
de eindtijden zijn verschoven. En een evenement
als Werfpop, dat geen decibellengrens kent, is
echt te belastend.

Ook voor het beleid waarbij alle koffieshops in de
binnenstad werden geconcentreerd zijn wij niet
enthousiast, hoewel wij oog hebben voor het feit
dat het totale aantal koffieshops in Leiden door de
gemeente omlaag is gebracht.

Ten slotte hebben wij de aandacht van de heer
Geertsema gevraagd voor de inmiddels drie jaar
oude bouwplannen voor het 'gat van de Garen-
markt'. Omwonenden hebben zich anderhalve
maand geleden schriftelijk tot B&W gewend met
het verzoek om informatie, maar tot op heden is
deze niet verstrekt. De heer Geertsema zal
nagaan hoe de zaak ervoor staat.

Hans Slot
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Het gat van de Garenmarkt. Foto: Carlo van Praag.

Weer eens het Gat van de
Garenmarkt

Op 14 oktober 1999, dus nu ruim drie jaar geleden
vernamen de bewoners van de Garenmarkt dat het
zeer ontsierende 'gat' in de straat gedicht zou wor-
den door de bouw van vijf herenhuizen. Hoewel zij
teleurgesteld waren over het in hun ogen nogal de-
tonerende ontwerp, waren zij allen verheugd dat
het sinds 1968 bestaande gat eindelijk gevuld zou
worden. Daarna hoorden zij drie jaar lang niets.
Navraag bij de gemeente leverde weinig op. Er
waren problemen met vervuilde grond en ook nog
andere complicaties waarop de ambtenaren niet
verder konden ingaan. De bewoners hebben zich
toen op 30 oktober jl. schriftelijk tot de gemeente
gewend met een verzoek om informatie over de
bouwplannen. Bij het ter perse gaan van dit num-
mer hadden zij nog geen antwoord.

Inmiddels heeft de gemeente onlangs wel laten
weten dat het reeds drie jaar oude bouwplan is
goedgekeurd en dat aan de bezwaren van de
bewoners tegen het ontwerp voorbij wordt
gegaan. Dat is dan dat! Maar worden de
woningen nu ook gebouwd? En wanneer?

Carlo van Praag
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Korevaarstraat 51 Tel. 071 5121613
2311 JT Leiden Fax 071 5134540

Lawaai en ander ongerief

In de Hart van de Stadkrant van september 2002
trof ik twee verwijzingen aan naar geluidsoverlast.
In de eerste plaats betrof dit het Van der Werfpop-
festival, dit jaar op de Garenmarkt gehouden. Iede-
re zomer valt er heel wat te ‘genieten’ op popge-
bied. Hoeveel mensen zouden er zijn die net als ik
het geboemboem ondraaglijk vinden, zelfs als de
organisator zich houdt aan de tijden en het maxi-
male aantal decibellen. Zijn er meer mensen die
zich afvragen waarom dergelijke evenementen ei-
genlijk worden toegestaan? Waarom medeburgers
aan ongewenste muziek mogen worden blootge-
steld? Is het een commercieel belang? Wordt er,
hoe dan ook, niet erg makkelijk omgesprongen met
wat ik het recht op stilte zou willen noemen?

In de tweede plaats verwees de krant zijdelings
naar het lawaai van brommers en scooters. Het
‘scheuren’ door de Breestraat is natuurlijk erg leuk
voor 16-jarigen vol hormonen, maar er zijn heel wat
mensen die zich een ongeluk schrikken en mis-
schien met heimwee denken aan de tijd dat een
open knalpot reden was voor een bekeuring. En
wie doet er iets aan het ‘scheppen’ van, vaak be-
jaarde, voetgangers in voetgangersgebieden (Pie-
terskerkchoorsteeg)? Bel ik de politie over dit soort
‘kleinigheden’, dan word ik uitgelachen. ‘Mevrouw,
wij hebben wel wat anders aan ons hoofd’. Ik weet
het, maar ik ben het er niet mee eens. De goede
orde in een stad moet van de grond af worden op-
gebouwd. Ook het tegengaan van kleine overtre-
dingen is van belang, voor het gevoel van veilig-
heid en voor het normgevoel van de overtreders. In
Leiden heb ik, in de vijf jaar dat ik hier woon, nog
nooit een agent op straat gezien. Het hoeft hele-
maal niet zoveel mankracht te kosten om de men-
sen aan de regels te herinneren. Het parkeerbeleid
is bij voorbeeld effectief, omdat er wachters zijn die
bonnen uitdelen.

Else Marie Berg

Aankondiging kunstwandeling

De stichting ‘Kunst in de Wijk' organiseert in ver-
volg op de succesvolle jubileumactiviteit van de
wijkvereniging van vorig jaar, wederom een Kunst-
wandeling in 2003. Van 5 april t/m 3 mei 2003
zullen in tachtig winkels en bedrijven in het cen-
trum van Leiden evenzoveel voor het merendeel
Leidse kunstenaars exposeren. De route start en
eindigt in de Hortus Botanicus aan het Rapen-
burg.

Leerlingen van de basisscholen De Haanstra en
de Lucas van Leyden gevestigd in onze wijk zul-
len onder leiding van docenten elk een kunstwerk
maken. Zij exposeren die in die periode in het
trappenhuis van Vroom & Dreesmann. Een kin-
derjury aangevuld met twee volwassenen zal de
inzendingen beoordelen en Wieteke van Dort
maakt op woensdag 9 april a.s. om 15.00 uur op
de parterre van V&D de prijswinnaars bekend.

Ton van Noort
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Deelnemers excursie. Foto: Carlo van Praag

Najaarsexcursie 2002:
Rijksmuseum van Oudheden

Trok de eerste Podiumdag voor de Lokale Ge-
schiedenis in de Hooglandse Kerk op 9 november
al 3200 bezoekers, ook onze wijkvereniging mocht
op diezelfde dag zeker 60 personen welkom heten
in het Rijksmuseum van Oudheden, waar Taeke
Kuipers, hoofd van de afdeling Informatie en
Dienstverlening een rondleiding verzorgde met
speciale aandacht voor de historie en recente ver-
bouwing van het museum. De rondleiding begon
buiten op het Rapenburg, om na een wandeling om
het gebouw heen te eindigen in het hart van het
museum, waar Taeke Kuipers trots de nieuwste
verbouwing toelichtte.

De hele geschiedenis van het museum was intus-
sen in vogelvlucht voorbijgetrokken. Enkele hoog-
tepunten uit dit uitvoerige en met gevoel voor de-
tails gebrachte verhaal: Allereerst de stichting in
1818 door koning Willem I, die vond dat Nederland
een museum moest krijgen dat kon wedijveren met
het Louvre in Parijs en het Brits museum in Lon-
den. Dan het aantreden van de eerste directeur C.
Reuvens, die tussen 1820 en 1830 door zijn ijver
en netwerk voor een enorme uitbreiding van de col-
lectie zorgde. Vele antiquiteiten uit de Nederlandse
kolonies, Griekenland, Egypte, Noord-Afrika, Italië
en Nederland zelf vonden hun weg naar Leiden. In-
tussen was in 1821 de collectie, oorspronkelijk on-
dergebracht in het zogenaamde Hof van Zessen
(naar de zes nonnen van de abdij Leeuwenhorst bij
Noordwijkerhout, die in 1582 het patriciërshuis aan
het Rapenburg bewoonden) verhuisd naar een
nieuw museumgebouw aan de Houtstraat. Ook dit
gebouw werd spoedig te klein en men dacht in die
tijd zelfs aan een nieuw museum op ‘de Ruïne', de

plek waar de kruitramp had plaatsgevonden op 12
januari 1807 of over de Hooglandse kerk. In 1839
verhuisden de oudheden naar een eigen gebouw
aan Breestraat 13, maar keerden tussen 1912 en
1920, afdeling voor afdeling, weer naar het Ra-
penburg terug. Intussen was C. Leemans (1835 –
1891) Reuven als directeur opgevolgd. Zowel hij
als diens opvolgers W. Pleyte (1891-1903) en A.
Holwerda (1903-1919) hebben zich vooral met de
bovengenoemde huisvestingsproblemen van het
museum moeten bezighouden. Zijn zoon J. Hol-
werda heeft tussen 1919 en 1939 het museum tot
grote bloei gebracht.

Tijdens de tweede wereldoorlog (W. van Wijn-
gaarden is dan directeur) is een deel van de col-
lectie naar schuilkelders bij Zandvoort gegaan, is
er een versterkte brand- en scherfvrije ruimte voor
de rest van de verzameling ingericht en begon
men aan de renovatie van de façade. Er vond een
restauratie plaats van de oude renaissancegevel
van het Hof van Zessen en alle daken van het
gebouw werden vervangen door betonnen kappen
met dakkapellen.
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Bestuurslid Franceline Hendrikse-Pompe tussen de Oudheden
Foto: Carlo van Praag.

Na de oorlog werd die restauratie voltooid en het Treasures around the Temple: The New Instal-
was zijn verdienste dat het museum gedurende lation at the National Museum of Antiquities in
bijna de hele oorlogstijd geopend bleef voor het Leiden, geschreven door R.B. Halbertsma in het
publiek. Onder A. Klasens (1959- 1978) is het blad Minerva (july/august 2001), te koop in het
Rijksmuseum van Oudheden inwendig totaal ver- museum.
nieuwd. Als dank voor diens rol in de Unesco-cam- Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt
pagne tot redding van de Nubische monumenten van ‘Rijksmuseum van Oudheden' een uitgave uit
ontving ons land de Egyptische tempel van Taffeh. 1981 van Drukkerij Enschede en Zonen in
Deze tempel, wederopgebouwd in de speciaal Haarlem, geschreven door de staf van het
daarvoor tot een museumzaal verbouwde binnen- museum.
plaats, werd 4 april 1979 feestelijk geopend door
prinses Beatrix en prins Claus. Rond de 100.000

bezoekers werden toen geteld, welk aantal vanaf
die tijd de norm is geworden.

Vanaf 1996 tot de feestelijke opening op 18 mei
2001 (het museum heeft inmiddels een vrouwelijk
directeur, mevrouw J. Magendans) heeft het mu-
seum weer een ingrijpende verbouwing onder-
gaan. Er bestond grote behoefte aan een nieuw
concept voor het tentoonstellen van de voorwer-
pen. Was het RMO vroeger tamelijk gesloten van
opzet (voorwerpen in categorieën tentoongesteld
en een strikte scheiding tussen de afdelingen), nu
is gekozen voor een open, publieksvriendelijke
opstelling. Taeke Kuipers wees ons op de vijf pa-
len die als een parapluconstructie het dak dragen
en de prachtige centrale trap die toegang geeft tot
alle afdelingen zodat je overal, behalve beneden,
een acht kunt lopen. Als verbindende factor fun-
geren de Romeinen. Tenslotte waren alle streken
en gebieden die in het RMO zijn vertegenwoor-
digd ooit een onderdeel van het Romeinse Rijk.

May Luxembourg

Met dank aan Taeke Kuipers voor de werkelijk
zeer informatieve rondleiding: een stimulans om
op een later tijdstip terug te komen om met eigen
ogen dat nieuwe concept te bewonderen.
Voor hen die alles nog eens willen nalezen, zie:
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Beste redactie,

In uw september nummer van de wijkkrant
vraagt u om reacties over Bebop in
de Diefsteeg.
Al geruime tijd voert u namens de wijk cam-
pagne tegen deze koffieshop. Echter niet na-
mens mij. Ik kom dagelijks regelmatig in de
Diefsteeg en heb in het geheel geen overlast
van rondhangende dealers of jeugd. Overlast is
er wel van cafébezoekers, wildparkerende
bezoekers van de wijk, leveranciers van aller-
hande bedrijven en met name de universiteit,
rondracende vrachtwagens van de gemeen-
tereiniging, en brallende studenten midden in
de nacht.

Met vriendelijke groeten,
Kees Lau

Schubert Nieuwjaarsbal in
Lokhorstkerk

Op 10 januari a.s. zal in de Lokhorstkerk een soort
scratch cursus historische dans plaatsvinden. Van-
af 19.00 tot ongeveer 21.15 uur geeft dansprofes-
sional Maria Angad Gaur het publiek instructie in
dansen zoals we die kennen uit de films 'Pride and
Prejudice' en 'Sense and Sensibility' van Jane Aus-
ten. Daarna is er een pauze waarin de pianisten en
het strijkje wat muziek ten gehore brengen. Na de
pauze is er het bal waarin het geleerde in praktijk
wordt gebracht. Enkele professionele dansers van
het historisch dans- en theaterensemble geven een
demonstratie in kostuum.

De kosten zijn bij
voorverkoop 15 Euro
15 (12,50 Euro voor
jongeren tot 18 jaar).
Vanaf 19 december is
er voor lezers van het
Leidsch Dagblad een
extra kortingsbon.
Aan de zaal zijn de
kaarten 16,50 en 14
Euro. Informatie: 071
5760332.

Clare Wesselius.

Praatpaal

Kunt u alles alleen aan of heeft u wel eens een
'praatpaal' nodig?

De meeste mensen vinden het prettig om van tijd
tot tijd eens tegen iemand aan te kunnen praten.
Een goed voorbeeld is het opvoeden van kinde-
ren. Hoe vaak word je niet geplaagd door het ge-
voel het niet zeker te weten! Er zijn echter ook
ouders die ver van hun ouders en familie wonen
en nog niet beschikken over een uitgebreide kring
van vrienden of kennissen. Die moeten het alle-
maal alleen zien op te lossen en dat valt niet mee.
Soms echter kan dit er ook toe leiden dat men
zich moet wenden tot een hulpverlener. Dit had
voorkomen kunnen worden als men wel af en toe
een praatje had kunnen maken.

Home-Start bemiddelt tussen ouders die een
'praatpaal' of 'sparring partner' nodig hebben en
mensen die bereid zijn die functie te vervullen.
Het werk wordt niet betaald, maar je wordt wel
begeleid. Belangrijker echter is de voldoening die
het geeft. Je steekt er namelijk ook altijd zelf wat
van op. Het behoeft niet veel tijd te kosten. Een
dagdeel in de week is al voldoende.
Nieuwsgierig geworden? Bel even met Lia
Castelein, tel. 071 5722700 of stuur een mailtje
naar:

lia@castelein.net
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Het gat van de Mandemakerssteeg. Foto: Ineke Stoop

De Aalmarktplannen

In deze wijkkrant vindt u een folder van de project-
groep Nieuw AalmarktPlan (NAP). Namens de wijk-
vereniging zit ik in die groep, waar verder vanuit
onze wijken o.a. de Boommarktbewoners en het
studentenhuis 'Au bord du Rhin' apart in vertegen-
woordigd zijn. Het afgelopen jaar heb ik u al op de
hoogte gehouden van de voortgang van deze
groep en vooral van haar plannen. Op 18 oktober
hebben wij onze besluiten en voorstellen aan het
college van B&W aangeboden en op 18 november
jl. werden zij aan het grote publiek bekend gemaakt
tijdens een bewogen bijeenkomst in de Waag. De
NAP-groep is, zoals u uit de ledenlijst op de ach-
terkant van de folder kunt opmaken, niet alleen
groot maar ook zeer breed samengesteld. Toch
zijn wij met een o.i. werkbaar plan gekomen, dat
flink verschilt van het plan, dat indertijd door de
projectontwikkelaar MAB en de gemeente is op-
gesteld. Het mooiste verschil vind ik het behoud

van de gevel van de Aalmarktschool en de functie
die hij zal krijgen: de school met achterliggende
tuin wordt een culturele trekker. De school zelf
wordt bij de Stadsgehoorzaal betrokken op een
manier die wij indertijd ongeveer zo hebben voor-
gesteld, nl. met foyer/grand café, kleine zaal en
kantoren. Er komt een groen binnenterrein, toe-
gankelijk vanaf Breestraat, Aalmarkt en Manden-
makerssteeg. Dat laatste zou een doorgang ge-
ven uitkomend op de zij-ingang van de Waag.
Daarover is nog niet het laatste woord gesproken,
omdat er bebouwing, vooral van Aalmarkt 11, voor
zou moeten wijken. De Mandenmakerssteeg moet
een leuke winkelsteeg worden zoals wij die in on-
ze wijk al kennen (Pieterskerkchoorsteeg, Ketel-
boetersteeg). De voetgangers moeten daar voor-
rang boven fietsers krijgen. Grotere winkels kun-
nen terecht in de panden Aalmarkt 1-3 en het
huidige ABN-Amro gebouw. De Waaghoofdbrug
blijft (hierover was enige onduidelijkheid in de
Waag) en er komt een smalle voetgangersbrug
voor de school. Op de Boommarkt komt wel een
garage, maar door de voorgestelde verkeers-
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maatregelen rond Noordeinde/Turfmarkt en door-
dat 200 van de 350 plaatsen voor bewoners zullen
zijn, zal het verkeer uiteindelijk minder worden.

LVC en Stathuys verhuizen naar de Boommarkt,
wat enkele Boommarktbewoners doet vrezen voor
extra overlast. Het LVC krijgt in ieder geval een in-
en uitgang aan de Breestraat om de Boommarkt
minder te belasten. Bovendien komen er in een
nieuw gebouw dat het Hoogheemraadschap en het
postkantoor zal vervangen, op de etages woningen
met een binnentuin, wat het leefklimaat en het so-
ciale aspect van dat gebied zal vergroten.

Hoe nu verder? De besluiten en voorstellen van de
NAP-groep zijn aan het college van B&W aange-
boden, zij beraden zich en doen uiteindelijk een
voorstel aan de gemeenteraad die beslist. De NAP-
groep informeert daarvoor de raadsleden zodat zij
zich een goed beeld kunnen vormen. De supervisor
(Wytze Patijn), die nauw betrokken is bij de project-
groep, heeft al een beeldkwaliteitplan gemaakt.
Voor verdere informatie: www.aalmarkt.nl.

Hebt u suggesties of vragen? Laat het ons weten!

Franceline Hendrikse-Pompe

Vinger aan de pols

Tegen de tijd dat deze wijkkrant verschijnt zijn er
nieuwe wijkbewoners in het Kruytschip aan de
Garenmarkt gekomen. Wij heten hen hartelijk
welkom in onze wijk en nodigen hen uit lid te
worden van onze vereniging! Zie voor het 'gat van
de Garenmarkt' het artikel elders in dit nummer.

Wat betreft het Kamerlingh-Onnes laboratorium:
het 'strippen' van de binnenkant van het gebouw
aan de Zonneveldstraat zorgt voor flinke geluids-
overlast. De voortuin die nu vol werkcontainers
staat zal waarschijnlijk vanwege bezuinigingen
toch geen verdiepte fietsenstalling krijgen. Wie
weet wordt het toch weer tuin, zoals in de Advies-
commisie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) werd voor-
gesteld, en zouden fietsen langs de waterkant
kunnen worden gestald zoals bij het Academie-
gebouw.

Ook gaan de werkunits in de achtertuin van het
Prentenkabinet aan het Rapenburg voorlopig
gelukkig niet door. Verderop aan het Rapenburg
worden de twee panden van de ABN-Amro tot
woonhuizen verbouwd. Volgens de tekeningen zal
een groot deel van het blok nieuwbouw aan de
achterkant worden gesloopt en komt er achter een
soort kleine orangerie. In ieder geval ziet het
ernaar uit dat er meer tuin komt en wij hopen dan
ook dat het hele terrein tot aan de Doelensteeg
weer tuin wordt. Dat zou prachtig zijn!

Vliet 28 wordt verbouwd tot twee appartementen.
Het dak zal flink worden verhoogd, zodat het het
hoogste pand aan de even zijde van de Vliet
wordt.

In de vorige wijkkrant berichtten wij u over de tuin
van het Gemeentearchief. De werkzaamheden
zouden in oktober beginnen, maar het wilde maar
niet lukken. Het plantseizoen loopt tot april, maar
navraag leerde dat de gemeente nog in december
aan het werk wil. De afdeling groen heeft het van-
wege de najaarsstorm natuurlijk extra druk gehad.
In het Van der Werff-park en de Hortus zijn in de
storm enkele bomen geveld, en verder ook een
van de laatste bomen van het Galgewater.
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Doezagracht, trucage gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstel-
ling Water in de Wijk (foto ook opgenomen in gelijknamige boek).

Gelukkig hebben onze verenigingsbomen, de linde
op het Pieterskerkplein, de Ostrya Japonica in de
Hortus en de tulpenboom op de Jan van Houtkade
het goed gehouden. Langs het Galgewater zullen
in het plantseizoen 2003-2004 weer bomen komen,
ter vervanging van degene die al jaren geleden zijn
gerooid.

De vergunning voor het verplanten van de linden in
de noordelijke tuin van de Pieterskerk is verlopen,
en zal opnieuw moeten worden aangevraagd als
de bouwplannen voor een kelder nog doorgaan.
Eind november verscheen in de gemeenteberich-
ten de aanvraag voor het verzetten van de drie
kastanjes in de Zonneveldstraat. Dit is een tere
operatie en de gemeente zou extra opletten. Vooral
de kastanje op de hoek Zonneveldstraat/Nieuw-
steeg is erg kwetsbaar: niet alleen ziet hij er het
slechtste uit van de drie, maar ook staat hij pal
naast de inrit van werkverkeer.

Franceline Hendrikse-Pompe

Leiden weer schoon

De stad moet schoner! Voor het verstrijken van
het jaar 2004 moet Leiden een score van 4 (in
termen van rapportcijfers een 8) hebben op de
schaal van de Stichting Nederland Schoon. De
score voor verloedering moet gedaald zijn naar
3,8 punten. Deze doelstellingen, geheel naar de
trant van de tijd in nogal stramme prestatiecijfers
gegoten, zijn aanleiding geweest tot de campagne
'Leiden ruimt op', waarvan u in het vorige nummer
kennis hebt kunnen nemen. Er zijn extra afval-
bakken geplaatst, in het centrum wordt nu zeven
dagen per week geveegd, de prullenbakken wor-
den met dezelfde frequentie geleegd en de grach-
ten worden ontdaan van drijfvuil.

Waarom is een dergelijke intensivering van de
stadsschoonmaak nodig? Doordat de bevolking
meer vuilnis produceert (drie maal daags rijdt een
klein konvooi van vrachtwagens met het Leidse
vuil naar de Rotterdamse vuilverwerking), maar
nog meer doordat zij achtelozer met vuilnis om-
springt. De binnenstad wordt in dit opzicht niet al-
leen door haar bewoners belaagd, maar ook door
de horeca en de toeristen. Fast food, veel vuil!
Er zijn totaal 30 vegers werkzaam bij de Dienst
Milieu en Beheer en daarvan worden er meer dan
20 ingezet in het stadsdeel Midden dat naast de
binnenstad ook het Stationskwartier, de Maredijk,
het Zeeheldenkwartier en industrieterrein De
Waard omvat. Ton Prins is coördinator van het
veegteam dat deel uitmaakt van de Dienst Milieu
en Beheer. Samen met Ineke Pouw, teamleider
van het stadsdeel Midden bij dezelfde Dienst,
staat hij mij te woord.

Zij bevestigen dat de binnenstad uit oogpunt van
vervuiling inderdaad een probleemgebied is. Voor
de vele bedrijven is er een aparte vuilnisophaal,
maar deze kost geld en dat zal een van de rede-
nen zijn waarom veel bedrijven hun afval in de
containers voor particulieren storten die daardoor
overbelast raken. Vooral na het weekend is dat te
merken. De evenementen en de markt zijn even-
eens typisch binnenstedelijke bronnen van vuilnis
en daarop wordt door de Dienst dan ook speciaal
ingespeeld. Zo wordt direct na de zaterdagmarkt,
nog op dezelfde dag, het gebied gereinigd.

Op evenementen kun je anticiperen en de Dienst
Milieu en Beheer is dan ook betrokken bij het
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De excursie van de wijkvereniging wordt in het museum ontvangen door een Romeinse soldaat. Foto: Carlo van Praag

vooroverleg rond de organisatie daarvan. Dat indi- Schoonhouden betekent niet het einde van de
viduele bewoners hun grof vuil nogal eens onaan verloedering, maar vervuiling is wel het begin
gekondigd voor de deur zetten, merk je pas ervan. Vuil trekt vuil aan. Bewoners kunnen
achteraf als er klachten komen. Zo mogelijk wordt uiteraard hun bijdrage aan een schone stad
in dergelijke gevallen vastgesteld wie de dader is leveren door zich simpel aan de regels te houden.
en deze wordt daarop aangesproken. Gewoonlijk Voor degenen die wat meer willen doen, is er
krijgt hij nog de gelegenheid om zijn afval weer gelegenheid op nieuwjaarsdag de gemeente een
binnen te halen, maar indien hij in gebreke blijft helpende hand te bieden met het reinigen van de
volgt een bekeuring. Nodig is dat niet want op straat. Meldt u bij voorkeur samen met enkele
afspraak wordt het grofvuil gratis bij u voor de deur buren, zodat u een hele straat onder handen kunt
weggehaald. Alleen voor puin geldt dat niet. nemen. U krijgt veegmateriaal en de gemeente

De gemeente richt haar actie ook op afval dat telefonisch melden bij Stadsdeel Midden,
naast in plaats van in de containers wordt gestort, ? 516.7648 of 516.7649 of 516.7646.
op hondenpoep, graffiti, onkruid. Verder moet u Voor algemene informatie of klachten over vuilnis:
weten dat niet alleen wild-plassen verboden is, Servicepunt Woonomgeving, ? 516.5501.
maar ook wild-plakken. Vuilnis op straat is het
meest in het oog lopende aspect van een complex Carlo van Praag
dat tegenwoordig algemeen als verloedering wordt
aangeduid.

zorgt voor de afvoer van het vuilnis. U kunt u
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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 hebben
overgemaakt op giro 3664416 

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

Paul Schnabel bij de ALV

De eerstvolgende algemene ledenvergadering
(ALV) van de vereniging Pieters- en Academiewijk
en Levendaal-west vindt plaats op dinsdag 25
maart 2003 in de Lokhorstkerk. De zaal is om 8 uur
open. Alle leden ontvangen vanzelfsprekend bijtijds
een uitnodiging. Deze vergadering is om twee re-
denen bijzonder. Ten eerste heeft het bestuur prof.
dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau en universiteitshoogleraar
aan de Universiteit Utrecht, bereid gevonden een
voordracht te houden. Met zijn bijdrage hoopt het
bestuur op een nieuwe blik, los van de dagelijkse
besognes van de Leidse binnenstad, op het welzijn
van de wijk en de mogelijke inbreng van bewoners.
En natuurlijk verwachten we gewoon een meesle-
pend verhaal en een spetterende discussie.

De vergadering is ook bijzonder omdat vier be-
stuursleden die zich de afgelopen zes jaar voor de
wijkvereniging hebben ingezet, Franceline Hendrik-
se-Pompe, Carlo van Praag, Hans Slot en Ineke
Stoop, op de ALV aftreden en statutair niet
herkiesbaar zijn. Arjan Bosman en Mark Meelker
hebben inmiddels gelukkig ook al een ruime erva- onder bestuur en ambtenaren van de gemeente Leiden en ontvangen niet-
ring als bestuurslid en een aantal aspirant-be-
stuursleden loopt zich inmiddels warm. Leden van
de vereniging die geïnteresseerd zijn in een be-
stuursfunctie, kunnen zich natuurlijk ook aanmel-
den als kandidaat-bestuurslid.

Vanzelfsprekend komen op de ALV de punten aan
de orde die u al kent uit eerdere ledenvergaderin-
gen: het jaarverslag, de financiën van de vereni-
ging en daarnaast onderwerpen die op het moment
in de Leidse binnenstad spelen: de Aalmarktplan-
nen, de Rijn-Gouwelijn, parkeren, koffieshops, etc.
Het belooft een drukke avond te worden, die we
zoals altijd met een drankje zullen afronden.

Bent u nog geen lid van de vereniging, maar zou u
de ALV toch graag willen bijwonen? Niets is mak-
kelijker: als u bijgaande bon invult (of de acceptgiro
op het inlegvel), dan krijgt u net als alle andere
leden in maart een uitnodiging thuisgestuurd. Als u
niet van vergaderingen houdt, kunt u natuurlijk ook
gewoon lid worden: u toont daarmee uw betrok-
kenheid bij de Leidse binnenstad en zorgt dat de
stem van de bewoners wordt gehoord.

Ineke Stoop

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west
Erevoorzitter: R.J. van Cruijsen  Erelid: J.J.M. Gerritsen
Postadres Postbus 11016     2301 EA Leiden         
e-mail hart.van.de.stad@eudoramail.com
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland)
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 bewoners te bevorderen
Bewoners kunnen lid worden van de vereniging, anderen donateur. De kosten
van lidmaatschap bedragen 4 Euro voor eenpersoons- en 5,50 Euro voor
meerpersoonshuishoudens (meer mag ook). Op de jaarlijkse ledenvergadering
in het voorjaar legt het bestuur van de vereniging verantwoording af aan de
leden, komen knelpunten in de wijk aan de orde en wordt het beleid van de
vereniging bepaald. 
Bestuur
Hans Slot voorzitter; horeca
Langebrug 20 F 2311 TL F 5661770
Ineke Stoop secretaris
Aalmarkt 13 2311 EC F 5145684
Mark Meelker penningmeester
Aalmarkt 11 2311 EC F 5122080
Franceline Hendrikse-Pompe bouwen, wonen
Vliet 33 2311 RD F 5130188
Arjan Bosman evenementenbeleid, verkeer
Rembrandtstraat 4 2311 VW F 5142805
Carlo van Praag Hart van de Stad krant
Hoefstraat 65 2311 PR F 5121822
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 2.600 en wordt binnen de wijk
huis aan huis bezorgd. Daarnaast wordt een groot aantal exemplaren verspreid

wijkbewoners/donateurs de krant per post. Kopij voor de krant kunt u
inleveren bij Carlo van Praag. De redactie behoudt zich het recht voor stukken
in te korten. Voor het adverteren in de wijkkrant kunt u contact opnemen met
de secretaris. De krant wordt gedrukt door drukkerij Van der Linden.
Lid worden
U kunt lid worden door het overmaken van 4 Euro (eenpersoonshuishouden)
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 doen. U kunt de gegevens ook per e-mail 
versturen naar hart.van.de.stad@eudoramail.com).


