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Van  : Bestuur wijkvereniging PAL Leiden 

Aan  : De heer J.H.R.H.M. Schretlen, kwartiermaker Leiden Law Park 

Datum  : 29 april 2021 
Onderwerp : Law Park 

 

Geachte heer Schretlen, 

Het begon allemaal zo aardig: na de eerste bijeenkomst die in het teken stond van de openbaring 

van de droom van de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, Joanne 

van der Leun, werd u in de tweede bijeenkomst 16 december 2019 als kwartiermaker 

voorgesteld en werden de resultaten van de interactieve gedachtenuitwisseling op post-its 

opgeschreven en geplakt op de grote overzichtsfoto van de buurt. Menig aanwezige onder wie 

vertegenwoordigers van de wijkvereniging PAL, hadden naar aanleiding van deze bijeenkomst 

goede hoop dat zij ook bij de verdere procedure inhoudelijk betrokken zouden worden. Zeker 

toen aan het einde van de bijeenkomst besloten werd binnen 2,5 à 3 maanden weer op dezelfde 

wijze bij elkaar te komen voor een vervolg. Helaas kwamen zij bedrogen uit. Bij deze ene 
inhoudelijke bijeenkomst is het namelijk gebleven. Dat diverse malen of een aantal keren (zie de 

brief van de wethouder) over het initiatief contact is geweest met onder meer de wijkvereniging 

PAL is dan ook bezijden de waarheid. Tot uw mail van 20 april is het stil gebleven met 
uitzondering van een onbeduidend telefoontje aan ondergetekende. 

 

Natuurlijk realiseren wij ons dat de uitbraak van Covid-19 roet in het eten heeft gegooid, maar 

het kan niet geheel verklaren waarom u tot 20 april jl. geen enkel contact, mondeling of 

schriftelijk, heeft gezocht met aanwezigen van de bijeenkomst van 16 december 2019. Tenslotte 

bent u wel in staat geweest 130 interviews af te nemen, tot onze verbazing overigens niet met 
bewoners, hebt u gerapporteerd aan de stuurgroep en heeft de stuurgroep in februari 2021 

formeel besloten om het tweede deel van het haalbaarheidsonderzoek te starten. Ondanks 

corona kon er dus veel. 

Gelet op het bovenstaande zal het u niet verbazen dat wij nogal onaangenaam zijn verrast door 

uw mail en de brief van de wethouder aan de raadscommissie Onderwijs en Samenleving, beiden 

gedateerd 20 april. 

 

In de bijeenkomst van 16 december 2019 heeft u zichzelf aangemerkt als een onafhankelijk 

consultant. In de Hart van de Stad Krant, een uitgave van onze wijkvereniging, is naar aanleiding 

van de bijeenkomst op 16 december 2019 opgemerkt dat de tijd zal leren hoe onafhankelijk u 

daadwerkelijk bent en of de uitdrukkingen “wiens brood men eet, diens woord men spreekt” en 

“wie betaalt, die bepaalt” wellicht op u van toepassing zijn. Gelet op de wijze waarop in zijn 
algemeen door de gemeente Leiden vorm wordt gegeven aan participatieprocessen kunnen wij 

niet uitsluiten dat bovenvermelde uitdrukkingen inderdaad op u van toepassing zijn.  

U kondigt aan in overleg met de opdrachtgevers tijdig met ons de kernconclusies en 

aanbevelingen van uw concept-eindrapportage te delen. Hieruit begrijpen wij dat de pap dan al 

is gestort en dat wij slechts worden geïnformeerd. Wij zullen van deze gelegenheid dan ook geen 
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gebruik maken en zullen ons t.z.t. beraden hoe wij aan eventuele bezwaren onzerzijds uiting 
zullen geven. 

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan wethouder Dirkse en aan de leden van de  

raadscommissie Onderwijs en Samenleving 

 

Hoogachtend, 

De voorzitter van de wijkvereniging PAL 

Aart Martin de Jong 
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