
 

Leiden, juli 2019 

Beste buurtbewoners,  

Op zaterdag 3 augustus en zondag 4 augustus organiseren wij Het Leids Wijn Festijn op het 
Pieterskerkplein. Het Leids Wijn Festijn is een wijnevenement waar verschillende wijnen in de 
spotlight staan, gecombineerd met heerlijk eten door louter Leidse ondernemers. Via deze brief 
informeren wij u over de werkzaamheden en de getroffen maatregelen.  

Vanzelfsprekend gaan wij er alles aan doen om Het Leids Wijn Festijn in goede banen te leiden 
en de overlast tot een minimum te beperken. Wij houden rekening met de restricties die door 
de gemeente zijn gesteld en staan  vermeld in de evenementenvergunning die door de 
gemeente is afgegeven.  

Op- en afbouw terrein: 
Vrijdag 2 augustus start de opbouw van het terrein. De werkzaamheden vinden plaats tussen 
09.00 uur en 21.00 uur. Dit houdt o.a. in dat het Pieterskerkplein wordt omheind. De 
omliggende autowegen en fietspaden blijven gewoon bereikbaar. Op zaterdag 3 augustus 
kunnen de eerste heerlijke wijnen worden geproefd om 13:00 en zal het event eindigen om 
00:00. Op zondag is het event van 13:00 tot 20:00. Op maandag 5 augustus einde dag is de 
afbouw voltooid en zal het gehele terrein schoon worden opgeleverd. 

Maatregelen: 
Om de overlast voor u tot een minimum te beperken hebben wij een aantal maatregelen 
getroffen. 

Er zal een fietsenstalling worden opgebouwd bij het gerecht. Daarnaast houden wij  ons aan de 
voorgeschreven wettelijke regels om geluidshinder te beperken. Zowel de organisatie als de 
gemeentelijke instanties gaan de gehele dag geluidsmetingen verrichten, zodat de toegestane 
normen niet worden overschreden. Om 00.00 uur en 20:00 gaat de muziek uit, en verlaten de 
bezoekers het terrein. 

Om het evenement mogelijk te maken vragen we een kleine bijdrage van 4,- bij de ingang. Men 
krijgt hiervoor een gratis glas. Op een glas zit 1,- euro statiegeld. 

Voor vragen kunt u mailen naar tom@klikkevents.nl. Mochten er op de dag of avond van het 
evenement onverhoopt problemen voordoen dan kunt u ons ten allen tijden bereiken. Ons 
telefoonnummer tijdens het evenement is : 06-46715047. Wij kijken ernaar uit om er samen 
met u en de andere inwoners van Leiden een mooi evenement van te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom van Zelst 
Het Leids Wijn Festijn 


