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Jaaroverzicht 2018. 
Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering op 18 april 2019 

Algemeen 
- Terugblik Speerpunten 2018 

Tijdens de ALV in april 2018 presenteerde het bestuur van PAL Leiden de Speerpunten voor 2018: een 
selectie van onderwerpen, gebaseerd op de Wijkvisie en de bewonersenquête uit 2017, die in het bij-
zonder de aandacht van het bestuur dienden te krijgen. Deze waren: samenwerking wijkverenigingen, 
Wonen/leefbaarheid, Infrastructuur, Handhaving, Evenementen en Horeca/Terrassen. De discussie in 
de ALV leverde geen duidelijke voorkeuren op. In de praktijk bleek dat evenwel geen probleem: alle 
genoemde Speerpunten kwamen in 2018 op tafel en zijn door het bestuur opgepakt met steun van  
bewoners, of geïnitieerd door bewoners. Dit laatste verdient aparte vermelding. Toenemend lijken be-
woners de handen ineen te slaan om een kwestie aan te pakken, indien gewenst met steun van het 
bestuur. Een positieve zaak, die de slagkracht van het bestuur vergroot. 
Helaas is één onderwerp onderbelicht gebleven, namelijk handhaving in de (binnen)stad. In de tweede  
helft van het jaar werd ons de mogelijkheid geboden input te leveren op het gemeentelijke Uitvoerings-
programma Handhaving openbare ruimtes 2019. Daarvan hebben we gebruik gemaakt. We wezen op 
het gebrek aan handhaving in de vele situaties waarin deze wel gewenst is in onze wijk. Overigens is de  
toestand in 2019 niet verbeterd, handhaving heeft geen prioriteit.  
 

- Verkiezingen en nieuw college B&W 
Zowel tegen het eind van 2017 als in de eerste maanden van 2018 stond de politiek in de stad stil; het 
was immers verkiezingstijd. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de partijprogramma’s te verge-
lijken met onze ambities, zoals vastgelegd in onze Wijkvisie. De vergelijking is gepubliceerd in de Hart 
van de Stadkrant nr. 151 (december 2017). Tevens riepen de negen wijkverenigingen van de binnenstad 
in hun Manifest Ruimtebeslag Binnenstad (maart 2018) de politiek op om op de diverse beleidsterreinen 
de belangen van de bewoners evenwichtig mee te wegen. Dit manifest haalde het Leidsch Dagblad. Het 
is te vinden in de Hart van de Stadkrant 15 (april 2018). Intussen maakte het bestuur een kennisma-
kingsrondje langs diverse fractievoorzitters in de nieuwe gemeenteraad en een aantal nieuwe wethou-
ders. De algemene indruk is dat er een andere wind waait en dat het voornemen om de belangen van 
bewoners mee te wegen bij besluiten meer dan voorheen aanwezig is. Maar ook, of beter, juist hier 
geldt: eerst zien, dan geloven! 

Interne zaken en bestuurlijke organisatie  

- Samenstelling bestuur 
Begin 2018 was het bestuur van PAL Leiden als volgt samengesteld:  Aart Martin de Jong en Adri Klaassen 
(duovoorzitters), Pim Jong (penningmeester) en Jan Demper (lid). In april heeft de ledenvergadering 
Fred van der Loo benoemd als nieuw bestuurslid. Hij bekleedt de functie van secretaris. De ledenverga-
dering stemde verder in met een tweede zittingstermijn voor Aart Martin de Jong. Aan het einde van 
de zittingstermijn van Pim Jong is besloten om het penningmeesterschap van PAL Leiden niet langer uit 
te laten voeren door de zittende penningmeester van LSV Minerva. Fred van der Loo vervult sindsdien 
tevens de rol van penningmeester.  

 
- PAL Leiden een netwerkorganisatie                                      

In het jaarverslag 2017 uitte het bestuur het volgende voornemen: 
“( ) om de bestuursstructuur en bestuurlijke organisatie structureel te versterken en de betrokkenheid  
en participatie van de bewoners te vergroten. Dit voornemen vloeide voort uit het rapport van De Kleine 
Consultant eind 2016.” Het bestuur besloot in 2018  om meer een netwerkorganisatie te worden. Dat 
vroeg om een andere organisatie en functioneren van het bestuur.  
De afgelopen jaren overlegden de bestuursleden veel met de gemeente en andere stakeholders. Het 
probleem hierbij was dat de achterban (de bewoners) te weinig gehoord werden of betrokken waren 
bij de zaken waarmee het bestuur bezig was. (Zie ook rapportage van De Kleine Consultant.) 
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Om de betrokkenheid te vergroten is het bestuur begonnen met het instellen van werkgroepen rondom 
thema’s, aandachtspunten of concrete onderwerpen. Een werkgroep bestaat uit bij een kwestie betrok-
ken bewoners die het bestuur faciliteert. Binnen de begroting is dan ook voor elke werkgroep een bud-
get opgenomen. De aanleiding tot de oprichting van een werkgroep kan verschillen: het loopt van een 
directe buurtvraagstuk tot een beleidsvoornemen van de gemeente. Eén bestuurslid is aanspreekbaar 
voor de werkgroep. In 2018 waren vier werkgroepen actief.  
Werkgroepen zijn gericht op de betrokkenheid van bewoners, maar er is meer in de wijk. Zo zijn er vier 
studentenverenigingen gehuisvest binnen ons gebied en zijn er verschillende ondernemersverenigingen 
actief. Met deze organisaties zijn kennismakingsessies gestart. 

 
- Beëindiging penningmeesterschap Minerva. 

De afgelopen jaren is het penningmeesterschap van PAL Leiden steeds verzorgd door de zittende pen-
ningmeester van studentenvereniging Minerva. Om een aantal redenen heeft het bestuur van PAL Lei-
den dit gewijzigd. Een belangrijke reden is dat de wijkvereniging sinds kort de beschikking heeft over 
een geautomatiseerd administratiesysteem waarin ledenadministratie en boekhouding direct gekop-
peld zijn. Dat maakt de totale administratie eenvoudiger en overzichtelijker. Daarnaast is een jaarlijkse 
wisseling van het penningmeesterschap verre van ideaal, ook al omdat die wisseling niet parallel loopt 
met het verenigingsjaar. Dit had als consequentie dat er in een verenigingsjaar steeds twee penning-
meesters verantwoordelijk waren voor de financiën, wat om extra controle vroeg.   
Onze secretaris, Fred van der Loo, heeft aangegeven zowel de ledenadministratie als het penningmees-
terschap voor zijn rekening te willen nemen. Daarom is in goed overleg met het bestuur van Minerva 
besloten om de samenwerking op dit punt per 1 november2018 te beëindigen 

 
- Samenwerking Studentenverenigingen. 

In het licht van een netwerkorganisatie wil het bestuur meer contact hebben met de vier studentenver-
enigingen in ons  gebied (Minerva, Quintus, Catena en Augustinus). Er is contact gelegd met de vereni-
gingen en de behoefte aan meer contact bleek wederzijds te zijn. Het is de bedoeling om twee keer per 
jaar bijeen te komen: in maart en september/oktober. De bijeenkomst in september/oktober heeft als 
voordeel dat ons bestuur dan direct kennis maakt met de nieuwe bestuursleden van de studentenver-
enigingen, aangezien de studentenvereniging jaarlijks na de zomer van bestuur wisselen.   

 
- Nieuwe huisstijl. 

Bij een veranderende organisatie hoort een nieuwe huisstijl. De website: www.palleiden.nl is volledig 
vernieuwd en de wijkvereniging profileert zich voortaan als PAL Leiden in plaats van Wijkvereniging Pie-
ters- en Academiewijk en Levendaal West. Het nieuwe e-mailadres is info@palleiden.nl. 
 

- Financiële en Ledenadministratie  
Tijdens de vorige ALV stond de teller van het aantal betalende leden op slechts 45. Dat was, afgezet 
tegen de 450 leden die er op papier zouden moeten zijn, een dramatische constatering. Voor het be-
stuur alle reden om vol in te zetten op verbetering van de administratie. Gekozen is voor een nieuw 
administratiepakket waarbij de ledenadministratie en boekhouding aan elkaar gekoppeld zijn.  
Als eerste zijn alle oude ledenbestanden samengevoegd tot een nieuw digitaal ledenbestand. Vervol-
gens zijn alle daarin voorkomende personen begin september benaderd met de vraag of zij nog lid van 
PAL Leiden wilden blijven en of zij in dat geval ook het lidmaatschapsbedrag zouden willen voldoen. 
Deze actie heeft ertoe geleid dat het aantal betalende leden snel toenam. Eind 2018 was de teller de 
230 inmiddels gepasseerd. Een heel mooi resultaat vinden wij, maar het kan natuurlijk nog beter.  
Naast de ledenadministratie is ook de boekhouding in 2018 volledig geautomatiseerd en kunnen bin-
nenkomende betalingen dankzij een koppeling met de bank nu direct in het boekhoudpakket worden 
ingelezen. Dit is niet alleen een duidelijke verlichting van de werkzaamheden voor de penningmeester, 
maar het geeft het bestuur ook op elk gewenst moment inzicht in de financiële positie van de vereniging. 
Hierdoor zijn er aan het eind van het jaar ook geen verrassingen meer en is het opstellen en controleren 
van de jaarrekening veel eenvoudiger geworden en een minder tijdrovende bezigheid. We kunnen spre-
ken van een duidelijke kwaliteitsverbetering waarmee de basis van onze organisatie op orde is gebracht. 
 

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
Behalve het nieuwe systeem voor de ledenadministratie ging in 2018 voor PAL Leiden ook de nieuwe 
privacy wet gelden. Op basis hiervan dienen de persoonsgegevens van de in enig systeem geregistreerde 

http://www.palleiden.nl/
mailto:info@palleiden.nl
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personen beschermd te worden tegen inbreuken van derden. PAL Leiden heeft daartoe de nodige maat-
regelen genomen en haar beleid ter zake vastgelegd in een aantal documenten, waaronder een Priva-
cyverklaring. U kunt deze nalezen op de website. 

Werkgroepen 
- Plein aan de Garenmarkt 

De standpunten van de PAL Leiden, zoals verwoord in het pamflet van 17 september 2017, zijn inge-
bracht in de gemeentelijke planvorming voor het plein. Het overleg daarover vond vooral plaats in de 
gezamenlijke ‘Werksessies’ van gemeente en belanghebbenden. In een coöperatieve en transparante 
sfeer vonden intensieve discussies plaats over het wel of niet parkeren op het maaiveld (waarvoor op 
verzoek van  PAL Leiden twee varianten werden getekend); over de verkeerscirculatie (incl. plekken voor 
laden en lossen), over de hoeveelheid en de vorm van het groen op het middenterrein, over de ruimte 
voor (kleinschalige) evenementen (waarover een werkbaar compromis werd bereikt met de 3 October 
Vereeniging), over parkeren door vergunninghouders in de parkeergarage (waarnaar een apart onder-
zoek door Spark plaatsvond), over zitplekken voor het beoogde hostel (die uiteindelijke verdwenen uit 
het plan), over de akoestische aspecten (n.a.v. het advies van Marcel Cobussen), over de overlast tijdens 
de bouw en over de noodzaak van een goed beheerplan voor het onderhoud van het plein. Vanuit de 
werkgroep werden daarnaast vele gesprekken gevoerd met o.a. wethouder Spijker en  individuele ge-
meenteraadsleden. Van dit alles is uitgebreid verslag gedaan in de Hart van de Stadkrant en in het 
Leidsch Dagblad. En, met enige trots, kon in oktober 2018, samen met de gemeente het resultaat wor-
den gepresenteerd. Zie ook de Hart van de Stadkrant nummer 154 (dec.’18) met een schets van het 
uiteindelijke plan voor het plein. 
 

- Parkeren  
De gemeente Leiden staat voor een aantal grote uitdagingen zoals het bouwen van 8500 extra woningen 
en klimaat neutrale oplossingen. Om de stad leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk te houden betekent 
dit nieuwe uitgangspunten en nieuwe keuzes voor mobiliteit en parkeren. Hier is een nieuwe parkeer-
visie voor nodig, zowel voor de auto als de fiets. Om draagvlak te creëren voor deze visie stelt de ge-
meente zogenaamde parkeerpanels in om hierover mee te denken. Het bestuur van PAL Leiden vindt 
het een goede zaak dat lokale vertegenwoordigers vanuit de wijken en het centrum, het bedrijfsleven 
en de Horeca hierbij betrokken worden. Daarom stond er in de nieuwsbrief van november een oproep 
aan wijkbewoners om hierover mee te denken in een eigen parkeerpanel. Daar kwamen acht enthousi-
aste reacties op. Vele onderwerpen en ideeën zijn intussen besproken. Van kleine auto’s in de binnen-
stad, alleen 30 km zones binnen de singels tot ‘maak van de hele binnenstad een wandelgebied’. De 
groep was unaniem over het handhaven van het Stadsparkeerplan, een goed aansluitend knooppun-
tennetwerk van busvervoer en het benutten van innovatieve mogelijkheden om de verkeersbewegin-
gen in de binnenstad te beperken zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een app waarop de vrije par-
keerplaatsen te zien zijn. Het volledige overzicht van de genoemde ideeën is gestuurd naar de verant-
woordelijke ambtenaar. 
 

- Stadsontwikkeling (Leiden 2040)  
Eind november 2018 zag de werkgroep Stadsontwikkeling het levenslicht. Ze kwam voort uit de wijk  
werkgroep Wonen/Wijkvisie. Het bestuur heeft de werkgroep gevraagd de voor onze wijk relevante 
ontwikkelingen in het kader van het programma Leiden 2040 te volgen en het bestuur te adviseren (wat 
speelt er en wat is goed voor onze wijk?). In de Hart van de Stadkrant 155 (april 2019) kunt u het eerste 
resultaat van hun werkzaamheden lezen. 

 
- Jan van Houtkade/Singelpark   

Het bestuur van PAL heeft met de Vrienden van het Singelpark gesproken over de aansluiting tussen 
Het Plantsoen en de Boisotkade. Als de Parkeergarage aan de Garenmarkt klaar is zou ook het ontbre-
kende deel, de Jan van Houtkade, in het Singelpark opgenomen worden. De Vrienden van het Singelpark 
en PAL Leiden willen net als in het geval van het Garenmarktplein bewoners nauw bij de ontwikkelingen 
en het ontwerp betrekken. Om dit werkelijkheid te laten worden hebben twee  bewoners, samen met 
een bestuurslid voorbereidende besprekingen gevoerd om een eerste informatieve bijeenkomst te or-
ganiseren. Deze had de Werkgroep Jan van Houtkade als resultaat. In 2019 is de werkgroep gestart.  
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Langlopende dossiers 
- Klankbordgroep Humanities Campus/Doelencomplex  

Het doel van de klankbordgroep bijeenkomsten is te komen tot een stedenbouwkundigplan en beeld-
kwaliteitsplan Humanities Campus. Hieraan gaan veel onderzoeken en verkenningen aan vooraf. Tijdens 
dit proces wordt er gewerkt van breed naar concreet. Zodra er een richting ontstaat voor een bepaald 
onderwerp zal dit gedeeld worden in een van de klankbordgroep bijeenkomsten. Op deze manier wordt 
er gaande weg steeds meer duidelijk, tot er uiteindelijk een stedenbouwkundigplan een beeldkwaliteits-
plan gevormd kan worden. Voor de bewoners van het Doelencomplex wordt een apart traject gevolgd 
om met hen te spreken over het alternatief woonaanbod. 
De Klankbordgroep is in 2018 twee keer bijeen geweest. De rol van de wijkvereniging  in dit proces is 
vooral het kritisch volgen van de ontwikkeling van de stedenbouwkundige plannen en de geïntegreerde 
woonfunctie. De woonfunctie was in de eerste plannen geheel verdwenen maar mede dankzij onze 
lobby en overtuiging is deze alsnog opgenomen in de nieuwe plannen. Helaas heeft het bestuur geen 
rol meer gehad in het traject met de bewoners van het Doelencomplex. De klankbordgroep is in 2019 
klaar en wordt dan opgeheven. 
 

- Verkeer Langebrug 
Het college van B&W is van plan om de binnenstad de komende jaren autoluw te maken. Echter, de 
proef met afsluiting van de Langebrug voor sluipverkeer is nog niet van start gegaan. Wel heeft  PAL 
Leiden geregeld contact met de gemeente hierover. 

 
- Van der Werfpark   

Behalve wat regulier onderhoud is de renovatie van het Van der Werfpark nog niet van de grond geko-
men. 
 

- Hostel Steenschuur 16/Levendaal 2  
De vergunningaanvraag om een hostel met 92 bedden te vestigen in de panden aan het Steenschuur 16 
en Levendaal 2 hield ook in 2018 de gemoederen flink bezig. Tegen dit onzalige plan is door omwonen-
den en de wijkvereniging in een zienswijze gereageerd. Vervolgens is bezwaar gemaakt tegen de ver-
leende omgevingsvergunning die de wijziging van de bestemming van de betreffende locatie van woon-
functie naar logiesfunctie mogelijk maakt, waarmee de deur om een hostel op deze locatie te realiseren 
wagenwijd open is gezet. 
Dat was voor de bezwaarmakers reden genoeg om het besluit op 16 maart 2018 te bestrijden bij de 
Regionale Commissie Bezwaarschriften. Maar ook daar vingen zij bot. De Commissie is van mening dat 
het College in deze kwestie juist heeft gehandeld en adviseert het College dan ook om het bestreden 
besluit in stand te laten. Wel adviseert de Commissie het College om met de vergunninghouder nadere 
afspraken te maken over het hanteren van striktere Huisregels ter voorkoming van overlast voor de 
omgeving. De Commissie is van mening dat omwonenden een dergelijke vorm van overlast niet hoeven 
te tolereren. Voor de bezwaarmakers was  absoluut onvoldoende omdat zij van mening zijn dat het 
handhaven van dergelijke Huisregels door het gemeentelijk apparaat nauwelijks mogelijk is en dat hand-
having in het algemeen al jarenlang onvoldoende gebeurt  in Leiden. 
Door het College is het advies van de Commissie overgenomen waardoor de bezwaarmakers nu niets 
anders meer restte dan de weg naar de rechter. Daartoe zijn inmiddels de nodige stappen ondernomen. 
Het wachten is  op een datum waarop de zaak voor de rechter komt. 
 
Inmiddels is door de initiatiefnemer ook een tweede omgevingsvergunning aangevraagd. Was de eer-
dere vergunningaanvraag uitsluitend bedoeld om  de bestemming van het pand te wijzigen, deze ver-
gunningaanvraag betreft een verzoek om het deels monumentale pand ook daadwerkelijk te mogen 
verbouwen. Dat een rigoureuze ingreep aan de monumentale deur aan het Steenschuur nodig is het 
voor het realiseren van een veilige vluchtroute zou er weleens de oorzaak van kunnen zijn dat deze 
vergunning nog steeds niet is verleend. Zowel bewoners als PAL Leiden volgen ook in 2019 een en ander 
op de voet. 
 

- Verkamering 
Onze wijk heeft, heeft net als veel andere wijken, al jaren te maken met een grote toename van cohesie 
ontwrichtende verkamering. Meer dan 40 % van onze wijk is al verkamerd. Begin vorig jaar schreef  PAL 
Leiden een brandbrief aan de politieke partijen in de Leidse gemeenteraad onder andere het volgende: 
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“Het zou een goed begin zijn, als in elk geval illegale situaties hard worden aangepakt, en niet – zoals de 
laatste jaren schering en inslag lijkt – achteraf worden gelegaliseerd. Veel bewoners van de binnenstad 
hebben de laatste tijd het gevoel op een campus te wonen”.  
Na de gemeenteraadverkiezing van 2018 bleek het politieke landschap ingrijpend veranderd. Het over-
grote deel van de partijen bleek voor een inperking van de verkamering. Men kwam tot de Tijdelijke 
beleidsregel onttrekkingsvergunningen 2018 waarin is opgenomen dat aanvragen om een onttrekkings-
vergunning worden geweigerd. Deze beleidsregel ging in op 27 juni 2018 en vervalt medio 2019 of zo-
veel eerder als een nieuwe beleidsregel is vastgesteld en in werking is getreden. 
PAL Leiden is benieuwd naar de inhoud en effecten van deze tijdelijke beleidsregel. Men kan misschien 
wel stellen dat het voor grote delen van de wijk al te laat is, want: “eens verkamerd is altijd verkamerd”. 
Alleen verdere verkamering kan worden tegengehouden door dit moratorium. In ieder geval wordt, 
naar verluidt, de illegale verkamering aangepakt. Dus legalisering achteraf zou dan niet meer mogelijk  
zijn. Overigens zijn er huisjesmelkers en beleggers die erg vindingrijk zijn om met allerlei juridische en 
andere foefjes toch tot een vorm van lucratieve verkamering te komen. 
 

- Horeca  
Horeca heeft  een belangrijke functie in de stad. Deze zorgt voor een aantrekkelijke stad en de detail-
handel en cultuursector kunnen hiervan profiteren. Maar horeca kan ook voor overlast zorgen, zeker 
als deze sector te sterk en onevenwichtig groeit. Als daarbij óók de kwaliteit achteruit gaat, is het mo-
gelijk dat sommige delen van de binnenstad gaan lijken op bijvoorbeeld Stratumseind, een lange straat 
in Eindhoven met uitsluitend horeca.  
 PAL Leiden was vorige jaar bij de evaluatie van het horecabeleid en heeft gepleit voor balans tussen de 
belangen van horeca, detailhandel en bewoners. 

Incidentele onderwerpen 
- Participatieverordening  

Eind november 2018 ontvingen wij de concept Verordening Participatie en Inspraak 2018 met de mo-
gelijkheid tot inspraak. Het concept zou het tastbare vervolg moeten zijn van de werksessies medio 2017 
tijdens welke Leidenaren konden aangeven wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe verordening. Wij 
en vele anderen waren teleurgesteld. Van de adviezen destijds, die samengevat op het volgende neer-
kwamen:  “keep it simpel, tijdigheid van informatie, transparantie, vertrouwen, en last, but not least, 
alles staat of valt met de intenties van de bestuurders en het ambtenarenapparaat”, is weinig terug te 
vinden. Bovendien is er geen ‘level playing field’ geschapen voor de gemeente/het college van B&W/de 
Raad enerzijds en de burger (bewoner of belanghebbende anderszins) anderzijds. In alle in de verorde-
ning beschreven participatie-instrumenten ligt het primaat aan de zijde van de gemeente, en rest de 
burger lijdzaam toezien. We hebben begin januari ons commentaar ingediend en wachten met spanning 
het vervolg af. 
 

- Verordening Subsidiering Wijk- en Buurtverenigingen  
Sinds 21 juni 2018 is de nieuwe Deelverordening van kracht waarmee de jaarlijkse subsidie voorlopig 
weer vaststaat. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het concept is het vervallen van de eis van 
het hebben van voldoende draagvlak (voldoende leden, voldoende diversiteit) binnen de wijk. Daarmee 
werd de wijkvereniging niet beschouwd als het vertegenwoordigend lichaam en kon zij dus niet namens 
de wijk bijvoorbeeld het woord voeren. Gelukkig won het gezonde verstand in de Raad. 

 Participatieoverleg/samenwerkende wijkverenigingen  
- Samenwerking buurt- en wijkverenigingen van Stadsdeel Midden 

De buurt- en wijkverenigingen van Stadsdeel Midden (De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o., Ma-
redijkbuurt, Maredorp de Camp, Noordvest-Molenbuurt, Pancras-West, Pieters-en Academiewijk en Le-
vendaal-West, Tussen de Rijnen en Zeeheldenbuurt) zijn vorig jaar, gezien de vele gemeenschappelijke 
belangen en problemen, overeengekomen regelmatig met elkaar te overleggen en gezamenlijk op te 
trekken. 
Het eerste gezamenlijk optreden naar buiten was een overleg in februari met de burgemeester. De on-
derwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere: het evenementenbeleid en de dreigende 
festivallisering van de binnenstad, de groeiende horeca, de voortwoekerende verkamering, de steeds 
meer in de stad opduikende Airbnb’s, de versterking van de sociale cohesie, de samenwerking tussen 
de buurt- en wijkverenigingen en de gemeente en de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. 
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Aan het eind van het overleg pleitte de burgemeester ervoor om vaker themabijeenkomsten te houden, 
en/of zo nodig in aanwezigheid van een of meer wethouders. Er zijn in 2018 geen verdere bijeenkom-
sten van dien aard gehouden. 
Het tweede gezamenlijk optreden was het Manifest Wonen en Leven in de Leidse binnenstad, een op-
roep vlak voor de Gemeenteraadverkiezingen van 2018 aan de politieke partijen om het woonklimaat 
en de leefbaarheid in de Leidse binnenstad te versterken. De wijkvereniging Transvaal was, mede on-
dertekenaar, vanwege de ontwrichtende verkamering in deze wijk.  

 
- Binnenstad 2.0:  

College, stadspartners, ondernemers en bewoners trekken samen op om de economische groei van de 
binnenstad te versterken, maar houden daarbij meer rekening met de balans tussen wonen, werken en 
recreëren en brengen dit meer in samenhang met duurzaamheid. Dit is tien jaar geleden begonnen en 
nu wordt er hard gewerkt aan een nieuwe visie voor de komende tien jaar geheten Binnenstad 2.0. In 
2018 zijn  er twee bijeenkomsten geweest met betrokken bewoners en wijkverenigingen. Doel van de 
bijeenkomsten was om input te leveren en kritisch de ontwerpvisie te lezen. Het bestuur van PAL Leiden 
heeft vooral het belang van wonen in de binnenstad steeds in het spotlight gezet. Het resultaat is nog 
niet helemaal bevredigend maar in de nieuwe visie wordt wonen apart beschreven, een  eerste stap. 
 

- Evaluatie Evenementenbeleid  
In het najaar waren de wijkverenigingen van de binnenstad aanwezig bij de evaluatie van het evene-
mentenbeleid en voor input voor de nieuwe nota evenementenbeleid. Een belangrijk onderwerp dat 
ter sprake kwam was geluidsoverlast tijdens evenementen, ook voor en na. De wijkverenigingen pleit-
ten, o.a. vanwege gezondheidsaspecten en milieu, voor een aanscherping van de huidige normen, en 
een adequate handhaving. Een voorstel van de verenigingen om een eigen geluidsrapport met behulp 
van een extern adviseur te schrijven werd door de wethouder positief ontvangen. Een andere wens die 
werd geuit was een kleiner aantal evenementen dat beter past bij het profiel  van de stad. Vol is vol. Dat 
betekent meer maatwerk met behulp van opnieuw vast te stellen locatieprofielen.  
 

- Buurtkaderoverleg 
Het buurtkaderoverleg is een overleg van politie en wijkverenigingen van de binnenstad. Alle wijkvere-
nigingen, de wijkagenten, afgevaardigden handhaving, de wijkregisseur, sociaalteam binnenstad, afge-
vaardigde Plaatselijk Kamer van Verenigingen (studentenverenigingen) zijn erbij betrokken. Het is een 
informerende en constructief overleg waar zorgen worden geuit en afspraken gemaakt over een veilige 
binnenstad. Ook overlast gevende activiteiten komen aan de orde. De rol van het bestuur  is om onze 
aandachtspunten in te brengen en ook te kijken naar de samenhang van de binnenstad. Het buurtka-
deroverleg is drie keer per jaar.  

 
 

 
 
 

 
 
                 
                 
 

http://palleiden.nl/wp-content/uploads/2018/06/2018-manifest-wonen-en-leven-in-de-Leidse-binnenstad.pdf

