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“Zicht op de Sterrewacht vanaf de Koepoortsbrug” 
 
 
Ten Geleide 
 
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 
25 april in de inmiddels vertrouwde locatie Ars Aemula Naturae aan de 
Pieterskerkgracht 9A. In dit nummer vindt u het verslag van de vorige 
ledenvergadering en het jaarverslag over 2005. De ledenvergadering begint 
om 19.30 uur. Na een korte pauze zal om circa 20.45 uur de heer Kees 
Walle een lezing houden over zijn boek “Buurthouden”. Dit boek 
behandelt de geschiedenis van burengebruik en buurtorganisaties in 
Leiden van de 14e tot de 19e eeuw. Dit boek is onlangs, na tien jaar 
onderzoek, uitgekomen als derde boek in de serie Leidse historische 
studies. Na afloop van de lezing zijn exemplaren van dit boek te koop. Als 
wijkvereniging zijn wij bijzonder geïnteresseerd in dit onderwerp. Onze 
eigen historie is weliswaar “slechts” 30 jaar oud, maar in het boek van 
Kees Walle wordt de geschiedenis van onze voorgangers op een levendige 
wijze uit de doeken gedaan. Het belooft dan ook een boeiende lezing te 
worden. 
 
Vorig jaar trad Mireille Hildebrandt af als voorzitter van het bestuur. 
Inmiddels heeft zij in verband met drukke werkzaamheden in Brussel haar 
bestuursfunctie geheel neergelegd. Na de oproep van het bestuur tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van 2005 heeft Clariet Boeye zich gemeld 
als gegadigde voor een mogelijke vacature. Na het vertrek van Mireille is 
Clariet benaderd voor de ontstane vacature en is zij bereid gevonden toe te 
treden tot het bestuur. Op de komende ledenvergadering zal het bestuur 
haar voordragen als bestuurslid.  
 
Sinds kort kunt u de wijkvereniging ook vinden op Internet onder 
www.Pieterswijk.nl. Sanne Dresmé van Lokaal7a heeft dit verzorgd. 
Vooralsnog vindt u hier met name gegevens over het bestuur en onze 
historie. Op termijn vindt u hier ook informatie over activiteiten van de 
wijkvereniging en exemplaren van de Stadskrant. Andere mogelijkheden 
zijn natuurlijk foto’s uit de oude doos e.d. 
 
Dit jaar bestaat zoals gezegd onze wijkvereniging 30 jaar. Dit lustrum 
willen we met alle leden vieren op zaterdagmiddag 24 juni op de 
binnenplaats van Ars. Het programma staat nog niet helemaal vast maar 
het zal iets zijn voor jong en oud, met een hapje en een drankje. In de 
volgende Hart van de Stad Krant vindt u hierover meer informatie en een 
bon om u aan te melden.  
 
Leo le Duc, Voorzitter 
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Uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering 2006 
 
Datum: 25 april 
Plaats:  Ars Aemula Nauturae, 

Pieterskerkgracht  9A te 
Leiden 

Tijd:   19.30 tot  20.30 uur 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Verslag Ledenvergadering 2005 (zie 

hieronder) 
4. Jaarverslag 2004 (zie hieronder) 
5. Bestuursaangelegenheden (voordracht C. 

Boeye)  
6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
7. Sluiting 
 
Na afloop van de vergadering uur houdt de heer 
Kees Walle, om 20.45, een lezing over zijn boek 
“Buurthouden”, over burengebruik en 
buurtorganisaties in Leiden van de 14e tot de 
19e eeuw. 
 
Verslag van de algemene 
ledenvergadering 2005 
 
Deze werd gehouden op 12 april in Ars Aemula 
Naturae te Leiden, van 20.30 tot 22.00 uur.  Op 
de agenda stonden de punten: 
 
1. Opening 
De vergadering is goed bezocht. Naast leden 
van de vereniging zijn enige bewoners  aanwezig 
van de Minerva huizen 5 en 12 en Willem van 
Vliet van het Team Midden, onze wijkagent. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Verslag ALV 2004 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag 2004 Inhoudelijk  
Inleiding: De ledenvergadering keurt het 
jaarverslag inhoudelijk goed. Naar aanleiding van 
de tussentijdse ledenvergadering van 6 oktober, 
waarin de kandidaat bestuursleden Blankenberg 
en Pouw zijn benoemd, stelt een van de leden de 
vraag of zoiets statutair geoorloofd is. De 
voorzitter geeft aan dat deze vraag twee jaar 

geleden ook is gesteld. Zij acht de benoeming 
gewettigd. De statuten geven geen quorum als 
voorwaarde voor benoeming van nieuwe 
bestuursleden. De secretaris zal het betreffende 
artikel nakijken en de uitspraak bevestigen in de 
Hart van de Stadkrant. (Artikel 10 van de 
statuten bevestigt dit standpunt. De 
benoemingsprocedure bij tussentijdse vacatures 
is eveneens in overeenstemming met artikel 10 
gevolgd.)  
Binnenste Beter: De toelichting door de 
portefeuillehouder leidde tot vragen over de 
herinrichting van de Langebrug. Die fungeert als 
sluiproute voor personen- en vrachtauto’s nu de 
Breestraat voor dat verkeer is afgesloten, maar is 
te smal voor zulk frequent verkeer.  Het 
weglaten van de oorspronkelijke stoepen in de 
bestrating en de paaltjes jaagt fietsers het 
wandelpad op, voetgangers kunnen nergens 
heen. Voor kinderen is het levensgevaarlijk. 
Daarbij komt fout parkeren met bijbehorende 
agressie en snelheidsmanie. Drempelverlaging 
werkt die in de hand. Het enige dat er volgens 
de bewoners opzit is strikte handhaving van de 
geldende 30 km zone.  
Het bestuur zal de verkeerscirculatie en de 
onveiligheid met de gemeente bespreken en 
aangeven waar 30 km verkeersborden moeten 
komen. De gemeente heeft de evaluatie 
toegezegd van Binnenste Beter, het 
herinrichtingsplan voor de binnenstad, en daar 
een bedrag van € 50.000,-- voor gereserveerd.  
Dat bedrag moet daadwerkelijk aan de evaluatie 
worden besteed. De evaluatie zelf zal tot 
verbeteringen moeten leiden.. Het Aansprakelijk 
stellen van de gemeente bij ongelukken werkt 
ook, naar de ervaring leert.  
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Rijn Gouwe Lijn: De ledenvergadering spreekt 
haar waardering uit voor de bijeenkomst over de 
Rijn Gouwe Lijn. Deze was goed voorbereid en 
leidde tot opmerkelijke uitspraken over het tracé 
van de provincie en beloften over 
veiligheidsonderzoek van de gemeente. De leden 
delen het standpunt van het bestuur dat niet de 
aanleg van de lijn maar het tracé ter discussie 
staat. Men stelt het op prijs in de Hart van de 
Stadkrant op de hoogte te worden gehouden van 
de ontwikkelingen. Helaas is door de spontane 
discussie tijdens de bijeenkomst over de Rijn 
Gouwe Lijn op 26 januari een deel van de 
schriftelijk gestelde vragen niet beantwoord.   
Horeca en veiligheid: De bewoners willen strakkere 
handhaving van de regels voor de horeca. Enige 
terrassen zorgen voor overlast, deze behoort 
volgens de regels te worden ingeperkt. De fout 
in het bestemmingsplan waardoor het risico 
ontstond van uitbreiding van het aantal 
horecagelegenheden dat gerekend wordt tot de 
“zware categorie gelegenheden” is door de 
gemeente rechtgezet. Uitbreiding van de 
horecagelegenheden in de wijk wordt door de 
bewoners niet op prijs gesteld. Open stelling van 
een terras na 24.00 uur kan alleen op basis van 
een door B&W verleende vrijstelling. (Tot nu 
toe is dat als volgt geregeld: elke horeca 
exploitant met terrasvergunning in de 
binnenstad heeft toestemming het terras van 1 
mei tot 1 oktober onder voorwaarden tot 01.30 
uur open te houden). Daar wordt door enige 
caféhouders regelmatig de hand mee gelicht. 
Voor klachten zijn telefoonnummers 
beschikbaar. Deze zullen in de volgende Hart 
van de Stadkrant worden gepubliceerd, evenals 
de gang van zaken bij indiening van een klacht.   
Het Aalmarktproject:: Franceline Pompe blijft het 
bestuur van de wijkvereniging vertegen-
woordigen in de Aalmarkt klankbordgroep Er 
zijn op het ogenblik nauwelijks ontwikkelingen. 
Het ABN bankgebouw in de Breestraat valt 
mogelijk buiten het plan.  
Financieel: 2004 heeft een positief saldo. De 
reserve wordt aangewend voor het lustrum. De 
kascommissie heeft de financiën gecontroleerd 
en in orde bevonden. Het verslag wordt zonder 
opmerkingen door de ledenvergadering 
goedgekeurd, de penningmeester gedéchargeerd. 
 

4. Bestuursaangelegenheden/Overdracht 
voorzitterschap 

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Door de 
benoeming van de heren L. le Duc en M. 
Schikhof komt het bestuur op volle sterkte. De 
ledenvergadering neemt de voordracht over en 
benoemt beiden bij acclamatie tot bestuursleden. 
M. Hildebrandt, die vanwege haar drukke 
werkzaamheden het voorzitterschap zal 
neerleggen, zal de voorzittershamer--als is 
besloten door het bestuur--overdragen aan L. le 
Duc.   
 
5. Rondvraag 
Het parkeerregime bij de Langebrug ter hoogte 
van Sociale Zaken is onhelder. 
Vergunninghouders worden daar beboet. 
Bezwaar maken bij de Dienst helpt mogelijk. 
Het bestuur zal de betreffende wethouder 
aanschrijven. 
Dakisolatie van oude panden draagt het risico in 
zich dat de gierzwaluw uit het stadsbeeld 
verdwijnt. Die kan niet nestelen onder 
geïsoleerde daken. Er zijn speciale dakpannen 
verkrijgbaar voor de vogels, te bestellen bij de 
gemeente, onduidelijk is of die de vogels niet 
veeleer om zeep helpen. Een van de leden 
belooft een stuk te schrijven over de gierzwaluw 
en diens biotoop voor de volgende Hart van de 
Stadkrant. 
De Rembrandtstraat lijdt onder het 
uitgaansleven. Handhaving van de regels zou 
ook hier op zijn plaats zijn. 
Een van de leden stelt voor dat de wijk meedoet 
aan Opzomeren, een actie om de wijk schoon te 
maken. Ook zij zal die activiteit in de komende 
Hart van de Stadkrant uit de doeken doen. 
Het bestuur krijgt van de leden op het hart 
gebonden het bestemmingsplan nauwlettend te 
volgen. Ooit is zo de kinderspeelplaats aan de 
Pieterskerkgracht gered. Een van de leden geeft 
vervolgens aan de speeltoestellen daar gevaarlijk 
te vinden voor kleine kinderen. Ze zijn voor hen 
ook niet bedoeld. Mocht er behoefte zijn aan 
een peuterspeelplaats dan kan dat via M. Pouw, 
de vertegenwoordiger in de wijkraad, 
doorgegeven worden aan de wijkchef.  
 
6. Sluiting: 21.50 uur 
 
4 mei 2005 M. Pouw 
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Jaarverslag 2005 
 
Algemeen 
De in 2004 ingezette wisseling van de wacht is in 
2005 voortgezet. In april van dat jaar koos de 
ledenvergadering op voordracht van het bestuur 
Leo Le Duc en Marcel Schikhof als 
bestuursleden. In april 2005 nam Leo Le Duc 
het voorzitterschap over van Mireille 
Hildebrandt, wier drukke werkzaamheden zich 
niet langer met het bestuurslidmaatschap lieten 
verenigen.  
 
In 2005 is het bestuur leden van de vereniging 
nauwer bij zaken die in de wijk spelen gaan 
betrekken. In samenspraak met het bestuur 
bekommeren goed ingevoerde leden van de 
vereniging zich om bepaalde dossiers, adviseren 
het bestuur en treden soms ook namens het 
bestuur op. Zij nemen dan het bestuurs-
standpunt in en brengen naderhand in het 
bestuur verslag uit van hun bevindingen. Het 
bestuur blijft uiteraard verantwoordelijk. Een 
voorbeeld van deze werkwijze is die bij het 
Aalmarkt dossier. Een van de oud bestuursleden 
van onze vereniging zit namens het bestuur in 
de groep die met de gemeente de herinrichting 
van dat gebied bespreekt.    
 
Het bestuur vergaderde in 2005 zes maal. Het 
bestuur besprak met de overige binnenstads-
verenigingen en de burgemeester klachten over 
verkeershinder en parkeeroverlast, preventieve 
handhaving, de werking van het ambtelijk 
apparaat en het uitblijven van een reactie bij 
klachten. Een tweede overleg, op initiatief van 
de Wijkvereniging Pancras West, betrof de 
overlast bij evenementen door geen limiet te 
stellen aan het lawaai en nauwelijks regels te 
handhaven. Twee maal nam het bestuur deel aan 
het Buurtkader overleg met de politie en drie 
maal aan het overleg met de wijkchef in de 
districtsraad. Over al deze zaken is verslag 
gedaan in de Hart van de Stadkrant.   
 
Het bestuur nam voorts stelling tegen de 
vestiging van een dak- en thuislozenopvang in 
de wijk. In de verschillende bijeenkomsten die 
de gemeente over de plannen organiseerde heeft 
het bestuur zijn bezwaren uiteengezet en 
toegelicht. Dat is ook schriftelijk gebeurd. Ook 

hiervan is in de Hart van de Stadkrant verslag 
gedaan. Daarnaast had het debat over de Rijn 
Gouwe Lijn de aandacht. In januari organiseerde 
het bestuur over de plannen voor die 
sneltramlijn een goed bezochte voor-
lichtingsavond. Het bestuur was bij de 
behandeling van de Rijn Gouwe Lijn en de dak- 
en thuislozen opvang in de Raadscommissie en 
benutte de wandelgangen. Op verzoek van een 
aantal bewoners van het Gerecht is met het 
Collegium van Minerva de overlast besproken 
van al te uitbundige leden van deze 
studentenvereniging die ook aan dit plein 
wonen. Toen dat niet hielp heeft het bestuur 
contact opgenomen met de wijkagent, wat hielp. 
Voorts heeft het bestuur zich bezig gehouden 
met de evaluatie van Binnenste Beter, het 
Aalmarkt project, het gat in de Garenmarkt en 
de monumentale bomen in de wijk en de 
overlast die het café Queens veroorzaakte. Ook 
deze activiteiten zijn beschreven in de Hart van 
de Stadkrant. 
 
Voorafgaande aan de Ledenvergadering van 12 
april leidde Cor Smit de leden rond door de 
binnenstad, toonde historische plaatsen en 
vertelde de soms hilarische verhalen en liet zien 
waar met begrip en succes veranderingen in het 
stadsbeeld zijn doorgevoerd, waar we aan de 
megalomanie van  plannenmakers zijn ontsnapt 
en waar de treurige gevolgen als schandvlek 
zichtbaar blijven.  
 

 
Hieronder kort de verslagen per onderdeel 
en het financiële jaarverslag. 
 
Bouwen en wonen 
Belangrijke onderwerpen voor de portefeuille-
houder bouwen en wonen in dit bestuursjaar 
waren de mogelijke vestiging van de opvang 
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voor dak- en thuislozen in de voormalige 
brandweerkazerne, het gereedkomen van het 
bestemmingsplan voor binnenstad I en het 
ontwerpbestemmingsplan voor binnenstad II.  
 
Bestemmingsplannen 
Het bestuur was van mening dat het 
voorontwerpbestemmingsplan binnenstad I te 
ruime en onduidelijke ontwikkelingsmogelijk-
heden had voor horeca bestemmingen. 
Deze punten zijn aangepast in het in januari 
2005 vastgestelde ontwerp bestemmingsplan 
Binnenstad II. Hierin is duidelijk beschreven 
welke gronden bestemd zijn voor de doeleinden 
wonen, detailhandel, ateliers, horeca, 
dienstverlening, maatschappelijke doeleinden, 
bedrijven en kantoren. 

 
 
Rijn Gouwe Lijn  
Het bestuur nam in 2005 deel aan de eerste twee 
ontwerpbijeenkomsten voor de RGL In overleg 
met andere belangenorganisaties zoals STOOM, 
ROVER-Leiden, MilieuDefensie, de Fietsers-
bond en de besturen van de Burgermeester- en 
Professorenwijk, Tuinstad-Staalwijk heeft het 
bestuur van onze vereniging besloten zich 
(collectief) terug te trekken voor de laatste 
ontwerpbijeenkomst voor de RGL. Bovendien 
heeft het bestuur  een open  brief aan de 
Gemeenteraad mede ondertekend en verstuurd. 
De brief betreft het dringende advies om af te 
zien van het binnenstadstracé van de RGL 
vanwege onvoldoende veiligheidsgaranties en –
onderzoek. 
Wethouder Hessing heeft per brief gereageerd. 
Allereerst betreurt hij de afwezigheid van de 
ondertekenaars bij de laatste ontwerp-
bijeenkomst. Vervolgens benadrukt hij, geen 
aanleiding te zien voor een heroverweging van 
het tracébesluit. Hij distantieert zich van de 
stelling in de brief, dat een verantwoorde (lees: 
veilige) incorporatie van de RGL in de 
binnenstad niet mogelijk is. 

STOOM draagt enkele alternatieven aan. Zo 
wordt voorgesteld gebruik te maken van de 
bestaande spoorverbinding, waardoor een 
aanzienlijke kostenbesparing wordt gerealiseerd 
en een aantal cruciale veiligheidsproblemen 
komen te vervallen. Het bestuur kan zich 
vooralsnog in grote lijnen vinden in die variant.  
Ondanks de golf van kritiek die de RGL 
oproept, houdt Provinciale Staten vast aan de 
eerder gemaakte afspraken daarover. Met de 
betrokken gemeenten is een bestuursovereen-
komst  gesloten.  
 
In september 2005 ontving het bestuur een 
persoonlijke uitnodiging van wethouder Hessing 
om, nogmaals met hem van gedachten te 
wisselen omtrent de voorkeurvariant.  alvorens 
deze zou worden verwerkt tot eindrapport 
hetwelk eind oktober als input zal dienen voor 
de uiteindelijke politieke besluitvorming omtrent 
(het traject van) de RGL. In het onderhoud met 
de wethouder is onder meer gesproken over de 
(te nemen) veiligheidsmaatregelen als gevolg van 
de diverse rapportages, de financiële 
haalbaarheid van het project, de 
geprognosticeerde bezoekersaantallen, de 
aansluiting van de RGL op het  GVVP en de 
relevantie en financiële gebondenheid van het 
Oost-tracé ten opzichte van het West-tracé en 
bovenal de haalbaarheid van dat tracé (denk aan 
de toenmalige slogan “geen Oost-tak zonder 
West-tak”).  
Tenslotte is door de Vereniging in overweging 
gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om 
de Pieterswijk voor niet-bestemmingsverkeer af 
te sluiten, zonder dat omwonenden de toegang 
wordt ontzegd. Zulks is tenslotte in 
overeenstemming met het GVVP, dat de 
binnenstad aantrekkelijker wil maken voor (al 
dan niet winkelende) bezoekers van buiten de 
stad en de mate van autoverkeer aldaar redelijk 
wenst te houden. 
Voor de meest recente ontwikkelingen zie de 
bijdrage over de RGL verderop in deze krant.  
 
 

 
v o o r   i n f o r m a t i e :   w w w . p u z z l e - l e i d e n . n l 
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GVVP 
Inmiddels heeft een afgevaardigde van het 
bestuur een (eerste) bijeenkomst bijgewoond 
van de eerste inspraakavond die heeft 
plaatsgevonden na de publicatie van het 
Gemeentelijke Vervoersplan op of omstreeks 21 
januari 2005.  
Een eerste indruk van het GVVP (en de 
daarmee samenhangende eerste inspraakavond) 
is, dat er tussen de verschillende doelen die de 
gemeente zich in dit kader heeft gesteld, weinig 
en in ieder geval onvoldoende onderbouwde 
structuur en samenhang bestaat. 
De inspraak reacties zijn inmiddels verwerkt en 
in december 2005 is het gewijzigde GVVP door 
de gemeenteraad vastgesteld.  
 
Districtraad  
In de bijeenkomsten van de districtsraden heeft 
het bestuur aangegeven dat de Pietsers- en 
Academiewijk ervoor kiest niet zelf over de 
besteding van het door de gemeente toegekende 
budget voor kleine, materiële verbeteringen in 
de wijk te beslissen. Het per district beschikbare 
bedrag is gering, en het vergt een onevenredige 
hoeveelheid werk om alle wensen op tafel te 
krijgen en de verdeling te bepalen met de 
overige in het district ingedeelde wijken. Onze 
wijk heeft nauwelijks belang bij de gekozen 
verdeling naar inwoneraantal of oppervlak. De 
wijk telt betrekkelijk weinig inwoners en het 
oppervlak is gering. Het is wel druk in de wijk en 
de wijk heeft veel te leiden, maar dergelijke 
factoren tellen bij de budgetverdeling niet mee. 
Het bestuur heeft er derhalve voor gekozen de 
wijkchef van advies te dienen, waarbij hij over 
de besteding beslist. Het bestuur heeft 
aangedrongen op beter schoonmaken van de 
Garenmarkt na sluiting van de winkels, meer 
groen in de wijk, geld en een plan voor de 
vervanging van geruimde en dode bomen, een 
speelplaats in het Van der Werfpark en het 
terugzetten van de speeltoestellen in het 
Plantsoen, het leegzuigen van verstopte putten 
en de vervanging van vernielde plantenbakken. 
Bestuur en wijkchef zijn tevreden over de 
samenwerking en het resultaat. 
 
Buurtkaderoverleg 
In het Buurtkaderoverleg met de politie en de 
Leidse Welzijnsorganisatie over welzijn en 

leefomgeving in de wijken heeft het bestuur 
aangedrongen op de voortzetting van dit 
overleg. Het bestuur waardeert deze 
mogelijkheid om met wijkagenten en 
welzijnsorganisatie de problemen in de 
binnenstad te bespreken en zou het betreuren 
als die verdwijnt. Het afgelopen jaar kwamen de 
aanpak bij oud en nieuw aan de orde, de nieuwe 
indeling van de stadswijken  de nieuwe verdeling 
van specialismen onder de wijkagenten, de 
melding en afhandeling van klachten, de 
inrichting van een servicepunt, de overlast van 
zwervende dak- en thuislozen op de Boommarkt 
en het uit de hand lopen van de 3 oktober 
viering, handhaving van regels voor de horeca 
en veiligheid. 

 
Horeca en Evenementen 
 
Algemeen 
Rond het onderwerp horeca en evenementen 
ging in 2005 veel aandacht uit naar de 
voorbereidingen voor het Rembrandtjaar 2006. 
Bij de gemeente is in 2005 de uitvoering rond 
vergunningen, ontheffingen etc. verder 
gecentraliseerd bij het Horecaloket in 
samenwerking met de afdeling Bijzondere 
Wetten. De website van de gemeente Leiden 
biedt informatie over producten en diensten. 
Voor de evenementen is het bureau 
Evenementenbeheer het gemeentelijk 
aanspreekpunt. In het werkplan oktober 2004 – 
oktober 2006 van de horecacoördinator, zoals 
gepubliceerd in 2005 op de gemeentelijke 
website zijn als belangrijke ontwikkelingen 
aangemerkt, voorzover van toepassing op onze 
wijk en relevant in het kader van dit jaarverslag: 
- het terrassenbeleid 
- actualisering van de bestemmingsplannen 
- ontwikkeling van het Aalmarkt Stadsvernieuw-
ingsplan 
- het Rembrandtjaar 
Over ontwikkelingen op deze punten wordt 
regelmatig bericht in de Hart van de Stad krant. 
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Overlast 
Bij het bestuur leeft niet de indruk dat overlast 
van horecagelegenheden in de binnenstad is 
toegenomen. De in 2005 verschenen 
Leefbaarheidsmonitor van de gemeente Leiden 
noemt overlast van horeca ook niet in de 
buurtproblemen top 10. Het verslag van dit 
onderzoek is te vinden op de gemeentelijke 
website. Verder is door het bestuur bij de politie 
het verzoek gedaan of informatie kan worden 
verstrekt over het aantal klachten met 
betrekking tot horecaoverlast op wijkniveau. 
Hierop was bij het ter perse gaan van dit verslag 
nog geen reactie ontvangen. Bij het bestuur is in 
2005 als ongunstige uitzondering bekend het 
café Queens op de hoek Jan van Houtkade – 
Korevaarstraat. Inmiddels is het café al geruime 
tijd gesloten 
In november 2005 zijn twee bestuursleden 
aanwezig geweest bij de presentatie van een 
enquête betreffende overlast van horeca en 
evenementen uitgevoerd door ‘buurt-
wijkvereniging’ Pancras-West. Het bestuur sluit 
zich bij de conclusie dat met name evenementen 
in de zgn. categorie 3 veel overlast kunnen 
veroorzaken en dat deze vorm van 
vergunningverlening, zonder grenzen aan het 
geluidsniveau, niet zou moeten toegepast. Op dit 
punt zijn gelukkig hoopvolle ontwikkelingen (zie 
Evenementen). 
 
Actualisering Bestemmingsplannen 
Zie voor dit onderwerp het onderdeel 
Bestemmingsplannen van dit jaarverslag. 
 
Terrassenbeleid 
In 2004 is een evaluatie uitgevoerd over het tot 
dan toe gevoerde terrassenbeleid. Dit heeft 
geleid tot invoeging van artikel 55a in de APV, 
waarbij de mogelijkheid is gecreëerd vergunning 
te verlenen om in het weekend terrassen open te 
houden tot uiterlijk 01.30 in de periode mei - 
oktober. Tegelijkertijd heeft de gemeente in de 
Horecanieuwsbrief van juli 2005 aangekondigd 
actief te zullen gaan handhaven, onder andere 
met een systeem van gele en rode kaarten, 
bekend uit de handhaving van de algemene 
sluitingstijden. In het werkplan van de 
horecacoördinator is (helaas) geen evaluatie van 
de verruiming van de sluitingstijden van de 
terrassen opgenomen. Het bestuur zal bij het 

Horecaloket informeren of op enig moment een 
evaluatie is gepland. 
 
Evenementen 
In 2005 vonden diverse evenementen plaats in 
de wijk. Naast uiteraard de leuke kanten 
brachten met name de categorie 3 evenementen 
ook het nodige aan geluidsoverlast met zich 
mee. Zoals vermeld is het bestuur van mening 
dat dergelijke vergunningen niet zouden moeten 
worden verstrekt. Dit is ook als zienswijze 
ingebracht bij de procedure die momenteel 
loopt inzake vaststelling van de 
Evenementenkalender 2006. Voor 2006 zal de 
vergunningsystematiek niet wijzigen, maar voor 
2007 zijn een aantal wijzigingen in het 
evenementenbeleid voorgenomen. Hierover 
wordt verslag gedaan verderop in deze krant 
naar aanleiding van een interview met de 
gemeentelijke Evenementencoördinator, de heer 
Broekstra. Het bestuur ondersteunt met name 
de voorgenomen afschaffing van categorie 3, de 
evenementen zonder geluidsbeperking en de 
extra aandacht die het gemeentebestuur wil gaan 
geven aan veiligheid en het voorkomen van 
overlast. Het bestuur is vertegenwoordigd in een 
zgn. ‘denktank’ die een adviserende rol heeft in 
deze. 
 
Rembrandtjaar 
In 2005 zijn een aantal voorboden van het 
Rembrandtjaar in de binnenstad zichtbaar 
geweest zoals een levende Nachtwacht en de 
opstelling in de raampartijen van de Latijnse 
School. Met het oog op het verwachte extra 
toerisme is de Leidse Loper, een historische 
wandeling door de binnenstad uitgezet. 
 

 
 



Bladzij   8                     Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west                    April 2006                   
 

Financieel jaarverslag 2005 
Zoals uit de jaarrekening blijkt, heeft de 
vereniging financieel gezien een goed jaar achter 
de rug. 
Er kwam een hoger bedrag aan contributies  en 
advertenties binnen dan begroot 
en er werd minder uitgegeven dan verwacht. 
Aan het einde van het jaar hadden we € 1.338,04 
meer in kas dan op 1 januari 2005. 
Voor het Lustrum is geen extra subsidie 
aangevraagd omdat we ruim voldoende geld in 
kas hebben om dit gepast te vieren. 
Er kwamen in 2005    17 nieuw leden bij maar er 
vertrokken er 12. 
Het netto-resultaat is 5. Daarmee komt het 
aantal leden op 356. 
 
De wijkkrant is dit jaar 3 keer verschenen. 
 
De Kascontrolecommissie, bestaande uit de 
heren J.J.M. Gerritsen en R. Breedveld, wordt 
uitgenodigd om onze administratie te 
controleren. 
 
Lodewijk van Paddenburgh, Penningmeester   
 

 
 
 

 

 



April 2006               Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west                            Bladzij 9                                        

Ontwikkelingen in het evenementen-
beleid in Leiden 
 
Sinds 1997 kent Leiden een evenementenbeleid 
waarbij via één loket, het bureau 
Evenementenbeheer, alles rond evenementen 
wordt geregeld. De bekendste elementen uit het 
beleid zijn de jaarlijkse Evenementenkalender en 
de verdeling van evenementen in drie 
categorieën, op basis van maximaal toegestane 
geluidssterkte. Hierbij geldt dat voor de zgn. 
categorie 3 geen beperking aan het aantal 
decibellen is gesteld. Het bestuur van de 
wijkvereniging is van mening dat dit niet kan in 
de dichtbevolkte Leidse binnenstad en heeft 
deze zienswijze ook als zodanig ingebracht bij 
de gemeentelijke vaststelling van de 
Evenementenkalender 2006, begin van dit 
jaar;hiermee aansluitend bij een andere 
wijkvereniging uit de binnenstad, Pancras-west. 
Ook bij de gemeente is gelukkig het inzicht op 
dit punt aan het veranderen. Dit was aanleiding 
voor een gesprek met Rob Broekstra, 
evenementencoördinator op het Stadhuis. 

 
Volgens Broekstra is het voornemen van de 
gemeente om in 2006 met een nieuw 
evenementenbeleid te komen. De aanleiding 
hiervoor is meerledig: zo zijn er aan de ene kant 
steeds meer initiatieven tot evenementen, aan de 
andere kant is er ook duidelijk behoefte de 
geluidsoverlast te beperken. Met het huidige 
beleid is een goede regulering niet altijd meer 
mogelijk. Recent liep een evenement op het 
Stadhuisplein flink uit de hand, doordat twee 
podia tegen elkaar ‘’opboden” in decibellen. Een 
element in het nieuwe beleid zal daarom zijn dat 
voor ieder evenement sprake is van een 
maximaal geluidsniveau. Voor de handhaving 
zijn niet alleen technische voorzieningen zoals 
geluidsbegrenzers nodig, maar moet er ook een 
passend juridisch kader zijn. Aan dit soort zaken 

wordt op dit moment gewerkt. Voor 
vergunningverlening nieuwe stijl zullen meer 
criteria dan alleen geluidsniveau een rol gaan 
spelen. Het kan dan ook gaan over 
risicobeheersing, de aangevraagde locatie en de 
combinatie met andere evenementen. Om de 
veiligheid optimaal te garanderen wordt ook 
gewerkt aan een centrale coördinatie van alle 
toezicht- en handhavingstaken van de bij een 
evenement betrokken partijen, zoals brandweer, 
politie, milieutoezicht etc. 
 
In een breder verband is het streven om 
evenementen meer te gaan gebruiken bij de 
invulling van de ‘citymarketing’ van Leiden, 
oftewel de promotie van de stad. Het 
onderzoeksbureau Berenschot is in een recent 
rapport tot de conclusie gekomen dat Leiden het 
hiervoor vooral zal moeten hebben van de 
historische binnenstad met het grote aantal 
monumenten en de aanwezigheid van 
instellingen als de universiteit. Evenementen 
met een bovenlokaal karakter moeten helpen 
om Leiden nationaal en internationaal beter ‘op 
de kaart’ te zetten. Een themajaar als het 
Rembrandtjaar heeft goede ervaringen hiermee 
opgeleverd.  
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Een volgend thema kan bijvoorbeeld zijn The 
Pilgrimfathers en hun band met Leiden. Met 
instrumenten als subsidies en een evenementen-
expertisedesk wil de gemeente naast reguleren 
ook de ontwikkeling van evenementen 
stimuleren.  
Op het eerste gezicht ziet het bestuur positieve 
kanten aan de beleidsvoornemens, zoals meer 
aandacht voor veiligheid en het tegengaan van 
overlast. Promotie van de binnenstad en 
toename van het aantal evenementen kunnen op 
zich ook positief zijn, maar vragen wel om extra 
aandacht voor het leefklimaat in de binnenstad. 
In dat opzicht is het verheugend dat het te 
ontwikkelen beleid onder andere wordt 
besproken in een ‘denktank’ met gemeente, 
bedrijfsleven en belanghebbenden, zoals 
bewonersorganisaties. Ook onze wijkvereniging 
zal hieraan gaan deelnemen. In de loop van het 
jaar zal het bestuur hier verder aandacht aan 
besteden in de Hart van de Stadkrant. Wie meer 
informatie wil over het huidige 
evenementenbeleid kan terecht op de website 
van de gemeente Leiden (www.leiden.nl). Via 
het bureau Evenementenbeheer (071-516 51 40) 
is tevens een folder te verkrijgen. 
 
Marcel Schikhof 
 

 
 

 
Kort verslag van het buurtkader-
verleg eind 2005 met de politie 
Hollands Midden 
 
Als bekend bespreken de wijkverenigingen 
tweemaal per jaar met de welzijnsorganisaties en 
de politie de leefomgeving in de wijken. Eind 
2005 was er weer zo’n overleg. Toen 
presenteerde de heer Boekhoven van het door 
de gemeente ingestelde Servicepunt 
Woonomgeving doel en werkwijze van dat 

meldpunt. De gemeente wil de bereikbaarheid 
van haar diensten vergroten en de 
dienstverlening verbeteren. Daarvoor is een 
Servicepunt ingericht, waar burgers met hun 
vragen en gedachten over de verbetering van 
hun woonomgeving terecht kunnen. Vuilstort, 
foutparkeren, burengerucht, wildplassen, 
loslopende honden en katten, alles kan daar 
worden gemeld. Het wordt dan geregistreerd en  
doorgesluisd naar de afdelingen die het aangaat, 
zij komen vervolgens in actie. De afhandeling 
wordt ook geregistreerd, zodat is na te gaan wat 
nog moet en wat al is gebeurd. De gemeente 
krijgt zo een beter zicht op de beheerstaken en 
kan de effectiviteit van de diensten meten. Let 
wel: klachten worden niet afgehandeld door de 
centrale, zij worden daar alleen geregistreerd. 
Het telefoonnummer van het meldpunt is: 071 
516 55 01.  
 
Burenruzie valt buiten de dienstverlening.  
Daarvoor kan men terecht bij 
Buurtbemiddeling. Informatie erover is te 
vinden bij www.eerstehulpbijheibel.nl   
 
Behalve het meldpunt presenteerden ook de 
nieuwe wijkagenten zich. Ze schetsten hun  
achtergrond en ervaring en gaven een beeld van 
de wijze waarop zij zich hebben ingewerkt.  
De politie gaat de regels strenger handhaven. 
Overlast wordt aangepakt en binnen de singels 
mogen op last van de burgemeester in het 
openbaar geen alcohol of drugs meer worden 
gebruikt. Dat maakt bekeuren mogelijk en 
doorsturen naar de opvang. Melding blijft nuttig, 
omdat die de onderbouwing geeft van de 
prioriteiten in het corps. 
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Kort verslag van het overleg van de 
districtsraad van 12 december en 14 
februari 
 
Het bestuur heeft naar aanleiding van de 
evaluatie van de districtsraden aangegeven dat 
wij geen aanleiding zien om onze B-status te 
veranderen. Dat betekent dat we met de 
wijkchef bespreken wat er in de wijk te 
verbeteren valt en dat hij de keuze maakt en het 
budget beheert. Als eerder in deze krant heeft 
gestaan zijn wij over deze werkwijze zeer 
tevreden. Mogelijk kunnen, nu de website van 
de vereniging open is, suggesties voor 
verbeteringen via dat medium worden gedaan. 
 
In december hebben we gesproken over de 
zorgwekkende toestand van een aantal grote 
bomen in de wijk. Enige kastanjes aan de Jan 
van Houtkade zijn er slecht aan toe, maar ook 
de linden en andere bomen lopen gevaar door 
een nieuwe bomenziekte. Een van de kastanjes 
is onlangs omgewaaid en gekapt. Grote bomen 
terugplaatsen kan vanwege de ziekte waaraan de 
oorspronkelijke bomen teloor zijn gegaan niet. 
Een vervangingsplan voor de wijk ontbreekt. De 
wijkchef zal nagaan of zo’n plan gemaakt kan 
worden.  
 

 
“Zieke boom aan de Jan van Houtkade” 

Op verzoek van een aantal bewoners van de 
Garenmarkt en de Hoefstraat hebben we ook de 
wateroverlast besproken bij de forse regenbuien 
van de laatste tijd, die tot gevolg hebben dat de 
putten overlopen. Putten worden volgens de 
wijkchef regelmatig leeggezogen, maar de 
uitzonderlijke regenval van het afgelopen najaar 
is nauwelijks op te vangen. De pompcapaciteit 
van het Hoogheemraadschap, waar de gemeente 
van afhankelijk is, is daar niet op berekend.  
 
Tenslotte hebben we het gehad over het gebrek 
aan speelruimte in de wijk en de mogelijkheid 
daar in het Van der Werfpark wat aan te doen, 
naast het theehuisje. Dat bleek helaas 
onmogelijk, wel hebben we gedaan gekregen dat 
de speeltoestellen in het Plantsoen terugkomen, 
en zijn er  plantenbakken in de wijk bijgekomen. 
 
In februari hebben we onze bezwaren tegen het 
Bestemmingsplan besproken en op verzoek van 
enige bewoners van de Langebrug het 
gevaarlijke vrachtverkeer dat zich door die 
nauwe straat perst, de hinderlijke parkeerplaats 
die het hofje ontoegankelijk maakt en de 
bouwoverlast aan de Doelengracht. Het 
volgende overleg is in mei. Onderwerpen kunt u 
schriftelijk of telefonisch indienen bij het 
bestuur. 
 
Marjolijn Pouw. 
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Bestemmingsplan II 
 
Als bekend heeft de gemeente in januari 2006 
een voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad 
II uitgebracht Het bestuur heeft daar in overleg 
met een aantal bewoners van de binnenstad het 
volgende bezwaar tegenin gebracht.  
 
Algemeen 
Het verheugt het bestuur dat er in het 
voorontwerp aandacht is voor beschermd 
stadsgezicht en groen. Een plankaart met 
cultuurhistorische plaatsen, gemeentelijke en 
rijksmonumenten of gezichtsbepalende 
gebouwen en plaatsen ontbreekt echter, 
derhalve is er geen zicht op het effect van de 
gepresenteerde bebouwingsplannen daarop. Dat 
geldt eveneens voor het monumentale 
bomenbestand, ook daarvan ontbreekt een 
plankaart en is het effect van de bouwplannen 
op dat bomenbestand niet te overzien. 
 
Voorts zijn er geen plankaarten bijgevoegd van 
de overige binnenstadswijken en wijkt de schaal 
af van de in het voorontwerp Binnenstad I 
gehanteerde. Een vergelijking van de plannen is 
daardoor lastig. Bij de kaarten ontbreekt het 
renvooi, zodat er geen zicht is op toegestane 
goot- en nokhoogten en  bebouwingsvlakken. 
Tenslotte ontbreekt de aanduiding van horeca 
gelegenheden en andere instellingen, die naar de 
mening van het bestuur in een dergelijk plan 
behoren te zijn opgenomen.  
 
Academiewijk 
Sterrewacht-Kaiserstraat 
Wat de bezwaren aangaat tegen de 
ontwikkelingslocatie Sterrewacht – Kaiserstraat 
sluit het bestuur zich aan bij de bezwaren als 
ingebracht door de heer J. Brinkman in zijn brief 
van 5 februari 2006. (Zie verderop in de deze 
krant) 
 
Doelengracht  
Wat de bezwaren aangaat tegen de 
ontwikkelingslocatie Doelengracht stelt het 
bestuur zich achter de bezwaren die de 
buurtbewoners hebben uitgesproken in hun 
brief van 20 januari 2006.   
 
 

Garenmarkt 
Het bestuur constateert met genoegen dat in het 
voorontwerp met betrekking tot deze 
ontwikkellocatie sprake is van individuele huizen 
als het om de bebouwing gaat van het gat in de 
Garenmarkt. De aangegeven goot- en 
nokhoogten wijken echter sterk af van die van 
de omliggende huizen, wat het beeld van de 
Garenmarkt, dat door het lelijke plein toch al 
ernstig is geschonden, er niet beter op maakt. 
 

 
   “De gave kant van de Garenmarkt” 
 
Van der Werfpark  
Wat de plannen betreft voor het Van der 
Werfpark wil het bestuur tenslotte opmerken dat 
het College de mogelijkheid zou moeten 
aangrijpen om het park tot een aantrekkelijke 
verblijfsruimte te maken voor de stadsbewoners. 
Deze kans laat de gemeente onbenut door de 
vrijkomende grond voor de bouw van enkele 
woningen uit te geven aan een Marktpartij, die 
op economische grondslag de invulling gaat 
bepalen van deze monumentale ruimte.  
 

 
“Achterkant van het Natuurhistorisch museum” 
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Het bestuur zou graag zien dat het park 
verlevendigd wordt door variatie aan te brengen 
in de wanden van de omliggende bebouwing. 
Het voormalige natuur historische museum dat 
het park aan de noordkant afsluit vormt een 
sombere wand die het park weinig aanlokkelijk 
maakt. Een uitgang aan de noordkant voor de 
bewoners van het Kruitschip zou de 
levendigheid kunnen vergroten. De 
aangrenzende, lelijke en sterk vervuilde 
parkeerplaats aan de Garenmarkt en het 
massieve, uit sombere rabatdelen opgetrokken 
artsenlaboratorium aan de Raamsteeg verhogen 
de aantrekkelijkheid van het park evenmin.  
 
Een gedegen stedenbouwkundig plan, met 
aandacht voor de openbare ruimten, waarin de 
mogelijkheden over de volle breedte van de 
binnenstad aan elkaar zijn gerelateerd en met de 
verbeterplannen in kaart zijn gebracht acht het 
bestuur onmisbaar. 
 
Anton de Gruyl 
 
 
Verkeerscirculatie en Binnenste Beter 
 
Bij diverse gelegenheden heeft het bestuur de 
burgemeester en de wethouders gevraagd 
doorgaand verkeer uit de binnenstad te weren 
om zo o.a. de binnenstad aantrekkelijk te maken 
voor bewoners en om bezoekers goed te kunnen 
faciliteren. In het komende jaar zal deze 
boodschap opnieuw overgebracht worden aan 
het nieuwe college. 
In de wijkkranten is verslag gedaan van de 
voorstellen die de wijkvereniging heeft gedaan 
aan de gemeente om van de Pieterswijk geen 
racebaan te maken. 
Het eerste voorstel was gebaseerd op het idee 
van enkele wijkbewoners voor een zgn. knip in 
de Langebrug: met één paaltje in de Langebrug 
ter hoogte van de Pieterskergracht kan het 
verkeer de wijk in via de Langebrug en de wijk 
uit door de Nieuwsteeg. Het tweede voorstel 
ging uit van het afsluiten van de een groot deel 
van de Pieterswijk (met pollers) en deze alleen 
toegankelijk te houden voor bestemmings-
verkeer.  

 

 
“IJssculptuur Leidenaartje” 
 
 
Op 28 november hadden Lorents Blankenberg 
en Anton de Gruyl een gesprek met de afdeling 
verkeer en vervoer naar aanleiding van de 
ingediende plannen. Ook hebben zij de 
bezwaren van buurtbewoners ter sprake 
gebracht. In dit overleg heeft de gemeente de 
plannen rondom het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan in relatie tot de Rijn Gouwe Lijn 
die betrekking hebben op onze wijk 
gepresenteerd. Zo is er een voorstel dat het o.a. 
onmogelijk maakt om de wijk te verlaten aan de 
kant van het Noordeinde om zo sluipverkeer te 
weren. De gemeente is gevraagd om de plannen 
uit te werken losstaand en vooruitlopend op de 
mogelijke aanleg van de Rijn Gouwe Lijn. Te 
zijner tijd hopen wij in de krant hier meer over 
te berichten. 
 
Anton de Gruyl 
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Groen of Steen? 
 
Vorig jaar december werd door de gemeente het 
Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad II 
uitgebracht. Op 11 januari jongstleden vond in 
het Stadsbouwhuis hierover een inspraakavond 
plaats. 
 
Het Voorontwerp heeft betrekking op de 
volgende wijken: De Camp en Maredorp, 
Pancras¬Oost, Levendaal-West en last but not 
least: D'Oude Morsch en Academiewijk. 
Omdat het Voorontwerp uiteindelijk zal leiden 
tot een goedgekeurd bestemmingsplan met 
regels, waaraan zowel burgers als gemeentelijke 
overheid zich moeten houden is het voor iedere 
geïnteresseerde bewoner van groot belang om in 
dit stadium van het plan kennis te nemen en zo 
nodig bezwaren kenbaar te maken. 
In overleg met onze wijkvereniging heb ik mij 
beperkt tot een gebiedje in onze wijk, dat in de 
komende jaren -hoe dan ook- ingrijpend zal 
veranderen, namelijk de locatie Sterrewacht-
Kaiserstraat.  
 

 
“Beoogde locatie voor herenhuizen aan de Singel” 
 
Dit gebiedje ligt langs de Witte Singel ter hoogte 
van de Kaiserstraat en heeft een globale 
oppervlakte van 100 x 45 meter. Het is in 
eigendom van de Universiteit en bebouwd met 
een aantal laboratoria. De Universiteit heeft het 
voornemen om de laboratoria naar elders te 
verplaatsen, enkele gebouwen te slopen en 
''vijftien statige herenhuizen" te bouwen.  
Deze nieuwe bestemming is nog niet concreet in 
het Voorontwerp ingetekend, maar de 
bouwplannen zijn in een vergevorderd stadium. 

De Universiteit treedt hierbij op als 
opdrachtgever en projectontwikkelaar. 
 
Tegen de voorgestelde wijze van bestemmen 
heb ik ernstige bezwaren aangetekend, die vervat 
zijn in een bezwaarschrift aan de gemeente. 
In Leiden is in de loop der eeuwen een beeld 
ontstaan van een oude binnenstad, die ingebed 
is in het groen. Dit nagenoeg continue beeld van 
groen, singels en doorgaande laanbeplantingen 
rondom de oude stad is in Leiden heel 
karakteristiek. 
 
Het gemeentebestuur waardeert dit groene 
karakter kennelijk ook, want in het 
Voorontwerp wordt gesteld: "Het stedelijke 
beleid is gericht op het langzamerhand 
'vergroenen' van de singelrand. 
 
Het bouwen van 15 herenhuizen op de locatie 
Sterrewacht-Kaiserstraat tast het groene karakter 
van de singelrand echter aan. In plaats van 
'vergroenen' (dat door de sloop van een aantal 
laboratoriumgebouwen zou kunnen worden 
bereikt) wordt de singelrand juist 'versteend' . 
 

 
“De Sterrewacht” 
 
Behalve bovengenoemd stedenbouwkundig 
argument om de bouw van herenhuizen op deze 
locatie af te wijzen is er nog een tweede 
argument. 
 
De Leidse binnenstad kent heel weinig openbare 
groene verpozingruimte. De locatie Sterrewacht-
Kaiserstraat heeft uitstekende basisvoorwaarden 
voor het scheppen van een aantrekkelijk parkje. 
De ligging van de locatie is uniek, te weten aan 
de Witte Singel met uitloopmogelijkheden naar 
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de Hortus. De bereikbaarheid is goed, zowel 
voor de bewoners van Academiewijk als van 
Vreewijk. Een parkje op deze plaats zal 
bovendien het karakter van de ernaast gelegen 
Hortus versterken. 
 
Conclusie: Het scheppen van een openbare 
groene ruimte (voor velen) op de locatie 
Sterrewacht-Kaiserstraat verdient de voorkeur 
boven het bouwen van herenhuizen (voor 
enkelen). 
 
Het zou van weinig bestuurlijke visie getuigen 
als het gemeentebestuur zich, bij het vaststellen 
van het bestemmingsplan Binnenstad 11, 
uitsluitend zou laten leiden door overwegingen 
van bouwexploitatie. De locatie Sterrewacht-
Kaiserstraat is daarvoor te uniek. Het doet me 
genoegen dat het Bestuur van de Wijkvereniging 
mijn bezwaarschrift onverkort steunt. 
 
Jurjen Brinkman, wijkbewoner 
 
 
Wat leeft er in de wijk aflevering 3 
 

 
 
Een kennismaking met Boudewijn Veldman, die 
al 20 jaar de bewoner is van het rijzige pand 
Boisotkade 9. Dit huis wordt het mooiste huis 
van Leiden genoemd en ook wel het spookhuis 
omdat je van buitenaf alleen kan dromen hoe 
het er van binnen uitziet. 
 
Het pand werd in 1866 in opdracht van een 
adellijke weduwe gebouwd op de oude 
stadswallen nabij de Koepoort. De stadswallen 
konden bebouwd worden omdat zij door de 

moderne oorlogsvoering niet meer nuttig waren, 
de meeste stadspoorten die behoorden tot de 
verdedegingswerken zijn helaas afgebroken. 
Omdat Leiden in die tijd veel armoede kende en 
de Leidse bevolking met de laatste cholera 
epidemie  danig geslonken was werd het 
bouwinitiatief door de gemeente toegejuicht en 
zij verkocht de grond voor f 1,-. 
Aan de overkant van de stadswallen was in die 
tijd enkel wat bebouwing langs de Herenstraat 
en de Jan van Goyenkade, de Sterrewacht stond 
er al wel.  
 
Om in die tijd een bouwvergunning te verkrijgen 
moesten waarschijnlijk 2 tekeningen bij de 
gemeente ingediend worden, één daarvan kreeg 
je dan een paar dagen later terug met of zonder 
goedkeuringsstempel. Dit blijkt uit de originele 
bouwtekening die 50 meter verderop in het 
gemeentearchief is gevonden. 
 
Buurtbewoners hadden het vermoeden dat in de 
oorlog onderduikers in het huis hebben gezeten, 
dit vermoeden is bevestigd toen tijdens een 
verbouwing een driehoekige ruimte werd 
ontdekt tussen het plafond van het trappenhuis 
en de kap die alleen toegankelijk was door een 
klein luikje. Er lagen wat snoertjes en een 
lampje. In het huis woonden o.a een rector van 
de jongens H.B.S. aan de Doezastraat (de 
huidige huisartsenpraktijk), een vrouw die 
zwerfhondjes verzorgde en een hondje van 
achterwielen voorzag toen z’n achterpoten het 
begaven. Zo af en toe komt Maarten Biesheuvel 
langs om herinneringen op te halen aan 
mevrouw Huisman die vroeger in het huis 
woonde en bewonderenswaardige Russische 
vertalingen maakte. Zij werkt op de oude UB 
aan het Rapenburg, had geen armen, schreef met 
haar voeten en gaf daar ook de boeken mee aan. 
Een aantal neven erfden het huis en gingen en er 
tijdens hun studie wonen en verhuurden wat 
kamers tot er één zijn erfdeel opeiste en 
Boudewijn Veldman en zijn partner Lieselot 
Wirtz het in 1985 kochten. 
 
Boudewijn Veldman studeerde in 1970 af aan de 
TH bouwkunde in Delft na en roerige studietijd 
vol democratiseringen waarin alles mocht. Om 
de bouwpraktijk te leren vestigde hij zicht met 
een aantal vrienden als aannemer en deed later 
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freelance opdrachten tot Taco Mulder, die zijn 
architectenbureau aan het Pieterskerkhof had, 
hem in 1976 vroeg of hij bij hem wilde 
solliciteren. Op weg naar dit sollicitatiegesprek 
raakte hij de weg kwijt in de Pieterswijk en 
raakte zo van Leiden onder de indruk dat het 
geen moeilijke beslissing was om naar Leiden te 
verhuizen. Boudewijn is 2 jaar blijven werken bij 
Taco Mulder en is toen voor zichzelf begonnen. 
In 1977 leerde hij Lieselot kennen en toen het 
huis waar zij woonden aan de Melchior 
Treublaan wat klein werd met hun 4 kinderen 
gingen zij op zoek naar iets anders en vonden in 
1985 uiteindelijk hun huidige huis.  
 
Wat is eraan de stad  veranderd in de loop 
van de tijd? 
In de tijd dat ik in Leiden kwam wonen was er 
veel meer bedrijvigheid: in de Doezastraat alleen 
al zaten 2 slagers, groenteboeren en bakkers en 
waren er heel veel bedrijfjes. Al vanaf de 60-er 
jaren is de afbraak gaande van ambachtelijke 
bedrijfjes en fabriekjes en komt er een andere 
soort bedrijvigheid voor in de plaats die nu 
functioneel is. Als ik het goed heb is ter 
gelegenheid van een lustrum van de 
wijkvereniging een boekje uitgebracht waarin de 
populatie van de bewoners van de Vliet wordt 
beschreven. Van ieder huis werd iets over de 
bewoners verteld en hun beroepen. Deze zijn 
enorm veranderd. De stad is netter geworden. 
Zo was er een  stedenbouwkundige die 
werkplaatsdeuren aan de straat heeft verboden. 
Alles wordt bedacht, voor de Haarlemmerstraat 
is een glanzende rode steen gekozen zoals in 
Barcelona, op de Hooglandsekerkgracht staat 
om de 5 meter een lantaarnpaal en liggen er gele 
steentjes terwijl je in Nederland voor schelpen 
of grijs grind zou kunnen kiezen. Bij de 
herindeling van de binnenstad is het 
ellebogenverband in de straat toegepast dat o.a. 
veel meer problemen geeft dan het 
visgratenverband bij de hoeken en als de straat 
niet recht loopt. Om iedere boom is een 
stoeprand en een boomkrans en waar in het 
park het pad overliep in het gras staat er nu een 
keurig hekje tussen. 
 
De stad wordt beschermd tegen al te grote 
veranderingen door de grote hoeveelheid 
gemeentelijke- en Rijksmonumenten en het 

beschermde stadsgezicht dat sinds 1980 van 
kracht is. Gelukkig is men het er vaak over eens 
dat de historie van de stad een verhaal vertelt 
over de tijd. Neem nou de Meelfabriek, je kunt 
hem lelijk vinden maar hij vertelt wel iets over 
de tijd. De stad is rijk, ook aan conflicten. 
 

 
“De Meelfabriek” 
 
Wat zou u graag willen veranderen aan de 
stad? 
In samenwerking met de wijkvereniging is het 
boekje ”Water in de wijk” uitgegeven, daaraan 
heb ik meegewerkt. Ik zou het leuk vinden als 
bij voorbeeld het verlengde van de Doelengracht 
weer open gegraven zou worden. Dan zou je 
vanaf het Rapenburg via de Groenhazegracht, 
de Doelengracht en door de Hortus langs de 
Sterrewacht naar de Singel kunnen varen. Het 
reconstrueren van een  oud gebouw lijkt mij ook 
een goed plan, zoals de vestingtoren Bourgogne 
aan de Jan van Houtkade ter hoogte van de Sint 
Jacobsgracht. De fundering ligt er nog. 
 
Anton de Gruyl, Lorents Blankenberg 
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RGL-ontwikkelingen; de discussie gaat een 
nieuwe fase in 
 

 
 
 
Goedkeuring tweede bestuurlijke 
overeenkomst 
Op 23 december 2005 is door de gemeenteraad 
onder voorwaarden ingestemd met de 2e 
bestuurlijke overeenkomst, waarin onder meer 
de onderlinge verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden terzake het binnenstadtracé (de 
voorkeursvariant werd daardoor aangenomen) 
en de daarmee samenhangende financiering 
nader is vastgelegd. Deze voorwaarden spitsten 
zich toe op het adagium “geen Oost zonder 
West” en de toezegging dat van dubbel spoor in 
de binnenstad geen sprake zou zijn.  
 
Begin februari 2006 is door Gedeputeerde 
Staten besloten dat het project kan worden 
voortgezet. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 
jl. 
Nog altijd is de RGL een dankbaar onderwerp 
in de media. Niet alleen lokale kranten reppen er 
met graagte en regelmaat over, ook landelijk is 
de commotie die door het gewenste 
binnenstadtracé is ontstaan niet onopgemerkt 
gebleven. Onlangs werd door een landelijke 
krant terecht opgemerkt, dat het 
binnenstadtracé, alhoewel feitelijk reeds door de 
gemeenteraad in 2005 geaccordeerd, met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart jl. weer 
ter discussie staat. Door de aanzienlijke winst die 
door de (overwegend) linkse partijen (ook uit de 
oppositie) is geboekt, staat de oorspronkelijke 
inpassing weer behoorlijk ter discussie. Alhoewel 
bij het ter perse gaan van deze krant nog niet 
duidelijk is welke vertegenwoordigers 
uiteindelijk in de gemeenteraad zitting zullen 

nemen, heeft het er alle schijn van dat de lobby 
vóór het binnenstadtracé haar beste tijd heeft 
gehad. Saillant detail was dat door vrijwel elke 
politieke partij in haar partijprogram melding 
werd gemaakt van (een variant op) de RGL en 
diens (al dan niet gewenste) inpassing in de 
Leidse binnenstad. Door de belangen-
verenigingen Stoom, Rover en de Fietserbond is 
voorafgaande aan de verkiezingen nog eens 
gepleit voor de realisatie van een variant 
gebaseerd op bestaand spoor, hetgeen positief 
werd ontvangen door de vele tegenstanders van 
de voorliggende variant. 
 
Positieve en negatieven overwegingen  
De lopende discussie, die in de media inmiddels 
al eens is vergeleken met een 
‘loopgravenoorlog’, spitst zich nog steeds toe op 
enkele, reeds bekende, pro- en contra-
argumenten. Zo wordt (met de gematigd 
positieve conclusie van de Veiligheidscommissie 
in het achterhoofd) de te waarborgen veiligheid 
nog steeds ter discussie gesteld, vinden 
tegenstanders de (voorlopig begrote) bijdrage 
van de gemeente nu reeds te hoog, vreest men 
dat het West-tracé nimmer komt en wordt vaak 
de variant over bestaand spoor gepredikt.  
 
Voorstanders verwijzen onverminderd naar de 
commerciële impuls die van de komst van de 
RGL in het algemeen en het binnenstadtracé in 
het bijzonder zou uitgaan (met als direct gevolg 
dat Leiden het provinciale zou kunnen 
ontstijgen), naar de mobiliteitsproblematiek en 
de noodzaak tot het aantrekken van 
investeerders althans toerisme. 
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Prognose - standpunt van de wijkvereniging 
Laatstelijk is door één van de zittende politieke 
partijen (CDA) aan haar partijgenoten bij 
Provinciale Staten verzocht om haar positieve 
houding ten aanzien van de RGL te 
heroverwegen. Daarbij werd beargumenteerd 
dat het, gelet op de huidige situatie waarbij een 
nieuw college wordt geïnstalleerd en de 
gedeputeerde Van Nieuwenhoven zich heeft 
teruggetrokken, voor de hand lag om vooraleerst 
de West-verbinding (Valkenburg!) te realiseren 
alvorens het Oost-tracé (over bestaand spoor) 
opnieuw tegen te houden. Onduidelijk is welk 
standpunt de PvdA in dezen zal innemen. Gelet 
op diens vertegenwoordiging in de 
gemeenteraad en haar eerdere (positieve) 
standpunt, zal zij een belangrijke rol gaan spelen 
in de toekomstige beraadslaging.  
 
Tenslotte is onlangs een nieuwe projectleider 
benoemd die vanuit het projectbureau van de 
gemeente de honneurs zal gaan waarnemen. De 
wijkvereniging is onlangs gebeld met het 
verzoek nader van gedachten te wisselen over de 
voortgang van het RGL-project. Er zijn nog 
geen concrete afspraken gemaakt, maar het heeft 
er alle schijn van dat de gemeente tracht meer 
draagvlak te creëren. 
 
De vereniging zal de ontwikkelingen op de voet 
blijven volgen. In beginsel wordt volhard in het 
standpunt dat de komst van een lightrail-
verbinding over bestaand spoor niet onwenselijk 
kan zijn, voor zover dit ook financieel te 
realiseren is deze economisch rendabel kan 
worden geëxploiteerd. Mede vanuit het licht van 
het GVVP bestaat daarover veel 
onduidelijkheid. Daarnaast is de vereniging van 
mening dat Oost niet gerealiseerd zou moeten 
worden als ook West niet haalbaar blijkt te zijn. 
Zij is gecharmeerd van het standpunt van CDA 
zoals hierboven aangehaald, dat Provinciale 
Staten zich eerst daarover eens zouden moeten 
buigen. 
 
Lorents Blankenberg 
Bestuurslid 
 
 
 
 

 
 
 
Bestuurslid af… 
 
Per 1 december 2005 ben ik uit het bestuur 
getreden. Drukke werkzaamheden aan andere 
fronten maken serieuze inzet onmogelijk, dan is 
het duidelijker om terug te treden. Ik heb mij 
met veel plezier ingezet voor deze wijk, en ben 
ervan overtuigd dat een bestuur dat zich goed 
inleest in zaken die de wijk aangaan en die goed 
luistert naar wat bewoners aandragen, veel 
gedaan kan krijgen. Als we onze agenda niet 
door de gemeente laten bepalen maar zelf 
vaststellen wat aandacht nodig heeft, kunnen we 
op het juiste moment aandacht vragen voor 
onze belangen.  
 
Ik wens het zittende bestuur veel succes en 
hoop op een aangenaam lustrum in 2006! 
 
Mireille Hildebrandt 
 
 
Profiel nieuw bestuurslid Clariet 
Boeye 
 
Lang geleden heb ik al in Leiden gewoond: van 
1964 tot eind 1968.  
Nu is ook het alweer bijna 7 jaar geleden dat ik 
weer in Leiden ben komen wonen, op het 
Rapenburg.  
Ik ben in 1999 verhuisd van Rotterdam naar 
Leiden. Er is geen groter verschil denkbaar dan 
tussen Rotterdam en Leiden. Rotterdam: 
modern, een grote havenstad - gebombardeerd 
in de oorlog en na de oorlog nog meer 
afgebroken om plaats te maken voor 
nieuwbouw - en Leiden: oudste universiteitsstad, 
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kleinschalig met een mooi oud centrum. Het 
verschil is al direct merkbaar is als je op het 
station van Leiden uitstapt, ook al is de 
omgeving van het station niet de allermooiste 
plek van Leiden.  
Met Rotterdam nog in mijn bloed ben ik Leiden 
met een nieuwe blik gaan bekijken: eigenlijk zag 
ik nu pas, hoe bijzonder de oude binnenstad is. 
Vroeger toen ik hier woonde was dat een 
vanzelfsprekende achtergrond van het leven. (Ik 
heb toen op de Witte Singel, de Hogewoerd, de 
Nieuwe Rijn en tenslotte op de Garenmarkt 
gewoond.) 
Wat me na een paar jaar ook opvalt is dat die 
mooi oude binnenstad steeds meer gaat dienen 
als pittoreske achtergrond voor allerlei vaak 
commerciële evenementen. Ik vraag me af of dat 
wel recht doet aan een stad en met name aan de 
bewoners. Een stad moet niet teruggebracht 
worden tot een openluchtmuseum als pretpark 
lijkt me. Bij een al te grote nadruk op 
evenementen loop je het risico dat de stad 
verwordt tot een consumptieartikel. De stad 
moet leefbaar blijven, ook voor de bewoners. 
 
 

 
 
 
 
 
 

OPROEP!!!!!!OPENPODIUM!!!!!!OPROEP 
 
De Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West 
kent vele talenten, zichtbare en onzichtbare. 
Tijdens de viering van het Lustrum van de 
wijkvereniging op zaterdag 24 juni krijgen 
muzikale talenten de kans om hun kunsten te 
tonen op een speciaal ingericht podium in één 
van de monumentale ruimten van Ars Aemula 
Naturae aan de Pieterskergracht. 
 
Maakt u deel uit van een ensemble en/of moet 
uw muzikale talent onder de aandacht komen 
van uw wijkbewoners?  Schroom dan niet en 
geeft u op bij Anton de Gruyl. Een piano is op 
verzoek aanwezig en aanmeldingen van ieder 
genre zijn welkom. 
U kunt zich aanmelden via het algemene e-
mailadres van de wijkvereniging: 
info@pieterswijk.nl 
 
 

 
“Open Podium” 
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Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
Erevoorzitter:  R.J. van Cruijsen  Erelid: J.J.M. Gerritsen 
Postadres Postbus 11016     2301 EA Leiden          
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland) 
Website:  www.pieterswijk.nl 
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, Aal-
markt, 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 bedra-
gen 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 
verantwoording 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 
Marjolein Pouw  secretaris en veiligheid 
J.van Houtkade 36  2311 PE  5142896 
Marcel Schikhof  bestuurslid, horeca en evenementen 
Rapenburg 20 2311 EW 5235610 
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 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 gedrukt 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 doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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) 


