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Ten geleide 
 
In deze nazomerse krant het verslag van de geanimeerde 
Algemene Ledenvergadering van 8 april 2004. Ten aanzien van 
sommige onderdelen van het project 'Binnenste Beter' werd 
veel kritiek geuit, bij het ter perse gaan van de krant – op 25 
augustus – vindt een gesprek plaats met wethouder Hillebrand. 
Wij hopen dat dit gesprek de communicatie met de wijk zal 
verbeteren en dat het ten aanzien van het zeropaaltjes-beleid, 
verkeerscirculatie en handhaving op den duur zoden aan de 
dijk zal zetten. Zie verder de berichtgeving in deze krant. Een 
ander punt van zorg ter vergadering waren de ontwikkelingen 
ten aanzien van de Rijn Gouwe Lijn, die vooral voor veel 
onduidelijkheid zorgen. Het bestuur heeft toegezegd een 
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren om overzicht te 
krijgen over feiten en meningen. Belangstellenden wordt 
verzocht dat via de in de krant afgedrukte bon duidelijk te 
maken, zodat wij een beeld hebben van de animo.  
 
Verder nieuws van het bomenfront, de stand van zaken ten 
aanzien van de verlengde openstelling van horeca-terrassen en 
een verslag van de voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners 
van de Garenmarkt omtrent de bouwplannen voor het 
zogenaamde 'Gat' aan de Garenmarkt – schuin tegenover de 
plek waar Thorbecke in de 19e eeuw de eerste versie van onze 
Grondwet schreef.   
 
Wellicht is het u ontgaan dat binnen de grenzen van onze wijk 
alweer 20 jaar een 'Inloophuis Psychiatrie Leiden' bestaat. Met 
het oog op het lustrum schreef coördinator Arjen Bergman 
hier een informatief stukje over.  
 
In verband met het vertrek van twee bestuursleden vindt u 
achterin de krant een uitnodiging voor een tussentijdse ALV, 
waarbij twee nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. Op 
de achterpagina is naast het colofon een opsomming 
opgenomen van evenmenten die tot april 2005  in onze wijk 
zullen plaatsvinden.  
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Verslag ALV 2004 
(8 april 2004 in Ars Amulae) 
 
Aanwezig: 33 leden, alsmede het bestuur 
bestaande uit Mireille Hildebrandt 
(voorzitter, redactie), Lodewijk van 
Paddenburgh (secretaris, ledenadministratie, 
penningmeester), Mark Meelker (lay-out en 
redactie krant), Arjan Bosman (parkeer- en 
vervoerbeleid), May Luxembourg en Frans 
Bletz (bouwen, wonen en groen). 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Verslag ALV 2003 
3. Verslag Bestuur 2003 
4. Aftreden Arjan Bosman en May 

Luxembourg 
5. Bestuurszaken (Jaarrekening) 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 
1. Opening 
 
Na een geanimeerd bezoek van ruim 70 
leden aan het verbouwde Kamerlingh Onnes 
Laboratorium - de nieuwe behuizing van de 
rechtenfaculteit - onder de inspirerende 
leiding van architect Hans Ruijssenaars 
druppelen de leden rond 20.15 binnen. De 
voorzitter opent de vergadering op 20.35 en 
heet de aanwezige leden welkom.  
 
Er stond nog een vraag open naar aanleiding 
van de vorige ALV. Tijdens die ALV is 
gevraagd of er een bepaald aantal leden 
minimaal aanwezig dient te zijn om de 
benoeming van nieuwe bestuursleden 
rechtskracht te geven. Dat is volgens de 
statuten niet noodzakelijk.  
 
Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd wat 
het aantal leden op dit moment bedraagt. 
Dat zijn er 357.  
 
 

 

 
2. Verslag ALV 2003 
 
Het verslag zelf leidt niet tot vragen.  
 
 
3. Verslag Bestuur 2004  
 
Het jaarverslag over 2003 (zie krant maart 
2004) wordt puntsgewijs doorgenomen: 
 
Nieuw Aalmarktplan 
Het door  de ALV 2003 gevolmachtigde 
oudbestuurslid Franceline Hendrickse-
Pompe heeft gebeld met de projectleider hoe 
de voortgang op dit moment is. De situatie 
lijkt nogal vaag. Er wordt al wel gekeken 
naar de financiële haalbaarheid van het NAP 
maar de definitieve plannen zijn nog niet 
bekend. Men vraagt zich af op grond van 
welke plannen de berekeningen dan worden 
uitgevoerd. 
 
Als er nieuws is, zal dat in de Hart van de 
Stad krant gepubliceerd worden. 
 

 
 
Binnenste Beter 
De voorzitter begint met een citaat uit de 
Hart van de Stad krant uit 1997 inzake de 
veranderingen in de Pieterswijk, de gemeente 
schrijft aldaar: 'Uitwerking van deze ideeën  
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en plannen verloopt vanzelfsprekend in 
overleg met de bewoners en andere 
belanghebbenden in de wijk'. 
Inmiddels is het 2004 en verkeert het project 
in de afrondende fase. Binnenste Beter heeft 
in 2003 de nodige aandacht van het bestuur  
 
gevraagd. Daarbij ging het om verzet tegen 
het zero-paaltjesbeleid in verband met de 
veiligheid van met name voetgangers, om 
maatregelen tegen te hard rijden, tegen het 
rijden in de verkeerde rijrichting, tegen rijden 
over de (vervaagde) stoepen en tegen laden- 
en lossen op de stoep. In dat verband is 
gesproken over een logistiek betere  
verkeerscirculatie in de wijk (onder 
verwijzing naar het voorstel van bewoners 
van de Zonneveldstraat en de Nieuwsteeg)..  
Tijdens dit onderdeel komt ook het parkeren 
in de wijk aan de orde. Het bestuur is van 
mening dat handhaving het sluitstuk dient te 
zijn van een logisch parkeer- en vervoerplan. 
In het kader van de handhaving wordt een 
wegsleepregeling  ingevoerd, die behalve aan 
de politie ook aan ambtenaren van 
Stadstoezicht de bevoegdheid geeft opdracht 
te geven tot wegslepen. De regeling ligt ter 
inzage.  
 
De heer Slot vraagt hoe het zit met de 
afspraken die de gemeente indertijd heeft 
gemaakt over Binnenste Beter. Er zou een 
soort enquête volgen aan het einde van het 
project. De voorzitter geeft aan dat er met 
enige regelmaat overleg is gevoerd (waar de 
heer Slot zelf deels bij aanwezig was)  maar 
dat de indruk bestaat dat hier op dit moment 
niet veel mee wordt gedaan. Men wacht tot 
het einde van het project om het geheel te 
evalueren. Voor de eindevaluatatie zou 
50.000 euro gebudgetteerd zijn.  

De heer Slot vraagt ook naar de 
wegsleepregeling. Het probleem is volgens 
hem dat de wegsleepwagen uit Den Haag 
moet komen. Hierover is op dit moment geen 
nadere informatie beschikbaar (in de regeling 
die ter inzage ligt staat waar de betreffende 
wagens vandaan komen). 
 
De heer Wijn vraagt ook aandacht voor het 
parkeerbeleid. Hij merkt op dat er steeds 
meer containers en bouwketens op 
parkeerplaatsen verschijnen waardoor het 
parkeren bijna niet mogelijk is. Bestuurslid 
Arjan Bosman antwoordt dat aannemers een 
vergunning moeten aanvragen voor het 
plaatsen van containers en bouwketen. Of 
hierop ook gecontroleerd wordt is niet 
bekend.  
 
Mevrouw Wamsteker voert aan dat de grote 
snelheid waarmee het verkeer zich door de 
wijk begeeft voor grote onveiligheid zorgt. 
Er dient gecontroleerd te worden op 
snelheid in de wijk. Dat geldt ook voor het 
tegen het verkeer in rijden. Dat geschiedt 
soms waar de politie bij staat.  
 
De heer Van Leeuwen noemt in dit kader 
ook nog het probleem van de fietsen die her 
en der staan opgesteld en het voor 
voetgangers en fietsers onmogelijk maken 
fatsoenlijk hun weg te vervolgen. Ook de 
steeds verdere uitbreiding van de terrassen 
zorgt volgens hem voor moeilijkheden.  
 
De voorzitter geeft aan dat deze punten 
zowel mondeling als schriftelijk onder de 
aandacht van de gemeente zijn gebracht. De 
heer Van Praag oppert om nog maar eens 
een brief te sturen.  
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Mevrouw Blankenberg meldt dat in de 
Nieuwsteeg de paaltjes zijn blijven staan. 
Aangezien de Nieuwsteeg onder de 4e fase 
van Binnenste Beter valt, die aanstaande is, 
moet gevreesd worden dat bij de 
herinrichting de paaltjes alsnog zullen 
worden verwijderd.  
 
Volgens mevrouw Hol zou het voorgestelde 
verkeerscirculatieplan zijn afgewezen omdat 
de politie in verband met eventuele 
calamiteiten vreest voor moeilijkheden. 
Volgens mevrouw Wamsteker en het 
bestuur is er echter nog geen officieel 
standpunt van de gemeente bekend. 
 
De heer Klaassen heeft gezien dat bij de 
Middelweg de paaltjes teruggeplaatst zijn. 
Volgens een ambtenaar zou dat gedaan zijn 
in verband met de veiligheid. Dat betekent 
dat de Langebrug daar ook wel voor in 
aanmerking moet komen. Volgens de heer 
Van Noort hoeven het niet per sé hoge 
paaltjes te zijn, lage paaltjes volstaan ook.  
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen naar hun 
mening over verkeersdrempels. De heer 
Verhulst meent dat die juist voor schade aan 
de woningen zorgt. De nadruk blijft liggen 
op controle op snelheid. Bovendien levert 
het zware vrachtverkeer ook overlast op. Dit 
verkeer zou eigenlijk uit de binnenstad 
geweerd moeten worden. De heer De Bruin 
geeft aan dat dat zware vrachtverkeer vaak 
de Pieterskerk als bestemming heeft. Zodra 
het om de Pieterskerk gaat, moeten andere 
belangen wijken. Dat geldt ook voor het 
lukraak plaatsen van bouwcontainers, het 

kappen van bomen en parkeren midden op 
het Pieterskerkplein.  
 
De heer Blankenberg pleit voor het verlagen 
van de snelheid van het verkeer.  
 
De voorzitter stelt voor een brief op te 
stellen namens de bewoners van PAL. De 
brief zal via e-mail verspreid worden aan de 
aanwezige leden. Hiertoe worden de e-
mailadressen verzameld.  
 
De heer Van Cruijsen stelt voor om bij de 
Gemeente een blanco plattegrond van de 
gemeente op te halen en daarop alle 
knelpunten te vermelden. Uit de zaal wordt 
opgemerkt dat die hele plattegrond dan 
zwart ziet.  
 
 

 
 
 
VOP/Veilige buitenruimte 
 
De VOP is uiteindelijk niet geplaatst. Dat 
neemt niet weg dat het probleem van de 
dak- en thuislozen blijft bestaan. Het bestuur 
pleit voor de verspreiding van de dak- en 
thuislozen over de stad.  
 
Horeca 
De afgelopen zomer is een proef gedaan 
voor de verlengde openstelling van terrassen. 
In vervolg hierop is een onderzoek gedaan 
door de gemeente bij de eigenaren van 
horeca-gelegenheden met een terras. De 
uitslag was uiteraard positief. Naar 
aanleiding van een brief van het bestuur 
heeft de gemeente ook de omwonenden van 
terrassen gevraagd naar hun ervaringen. De 
helft van de omwonenden gaf aan zelfs niets 
te hebben gemerkt van een verlengde 
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openstelling. Dertien procent van de 
bewoners gaf aan wel last te hebben gehad. 
Dit is voor de gemeente aanleiding om de 
proef als geslaagd te beschouwen. De 
voorzitter vraagt naar de mening van de 
leden. De heer Van Praag is niet voor. 
Enkele anderen sluiten zich daarbij aan.  
De heer Latour is het met de voorzitter eens 
dat een echte democratie wordt gekenmerkt 
door ook rekening te houden met de 
minderheid die wel overlast heeft van de 
verlengde openstelling. Gepleit wordt vooral 
voor handhaving van de voorwaarden. 
 
De serre van de Grote Beer staat er nog. De 
commissie Beroep- en Bezwaarschriften 
heeft zich tot de raadscommissie Ruimte en 
Groen gewend met verzoek haar standpunt 
kenbaar te maken inzake de vraag of de 
inbreuk op het (nogal verouderde) 
bestemmingsplan toelaatbaar is en/of tot 
legalisatie moet worden overgegaan. De 
raadscommissie heeft de bal weer 
teruggespeeld. 
 
Bij dit punt komt ook het concert op 5 mei 
2003 georganiseerd door Augustinus aan de 
orde. Het schijnt de bedoeling te zijn dat de 
organisator van het evenement zelf de 
geluidssterkte moet meten, bovendien zou 
volgens de heer Geertsema (onze 
wijkwethouder) de milieudienst altijd een 
meting verrichten. De vraag is of dat altijd 
gebeurt en of dat ook bij dit concert is 
geschiedt. Dit is ook gevraagd aan de 
wijkwethouder Geertsema. Tot op heden is 
er geen reactie binnengekomen. 
 
De RijnGouweLijn 
Tot op heden is het bestuur gematigd 
positief geweest over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de RGL. De vraag is of het 
allemaal financierbaar is. Het Rijk heeft wel 
subsidie toegezegd, alleen is deze volstrekt 
onvoldoende. Ondertussen wordt in Leiden 
geld uitgegeven ten behoeve van de RGL. Er 
wordt op dit moment onderzoek gedaan 

naar de combinatie van de RGL en bussen 
door de Breestraat.  
 
De vraag is of een wijkvereniging zich wel 
moet bezig houden met iets als de RGL 
omdat het wijkoverstijgend is en beslissingen 
deels op provinciaal en rijksniveau worden 
genomen. Dat standpunt wordt niet door 
iedereen gedeeld. Wel wordt voorgesteld om 
op korte termijn een bijeenkomst te 
organiseren over de RGL. Uitgenodigd 
kunnen worden voor- en tegenstanders van 
het project. Tijdens zo'n zitting kan beter 
zicht ontstaan op de complexiteit van de 
problematiek. De voorzitter stelt voor dat 
zolang de financiering van de RGL niet rond 
is, het standpunt van de wijkvereniging 
afwijzend is. Het bestuur zal actie 
ondernemen om een bijeenkomst te 
organiseren. Door een aanwezige 
ondernemer wordt voorgesteld ook 
winkeliers uit te nodigen voor deze 
bijeenkomst. 
 

 
Gat in de Garenmarkt 
De situatie blijft onduidelijk. De gemeente 
en de voormalige eigenaar van de grond 
voeren over en weer procedures. Er is wel 
een bouwvergunning verleend. Eerst moet 
echter nog de grond gesaneerd worden. Het 
bestuur houdt de vinger aan de pols. 
 
Concept bestemmingsplan 
Het concept bestemmingsplan voor de 
Leidse binnenstad ligt tot de tweede helft 
van mei 2004 ter inzage bij de gemeente. Het 
bestemmingsplan geeft alleen aan wat voor 
mogelijkheden men heeft. Dat wil niet 
zeggen dat er ook daadwerkelijk iets 
gebouwd gaat worden.  
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De instrumentenmakersschool komt ter 
sprake. De boom in de tuin moet blijven 
staan. Het ontwerp bestemmingsplan maakt 
de bouw mogelijk van een ‘herenhuis’ en een 
appartementencomplex.  
 
Op de plaats waar nu de gemeentelijke 
sociale dienst is gevestigd mag volgens het 
ontwerpbestemmingsplan een hotel 
gebouwd worden.  
 
4. Aftreden Arjan Bosman en May 

Luxembourg 
 
Het bestuur neemt afscheid van Arjan 
Bosman en May Luxembourg. Ze worden 
bedankt voor hun inzet en ontvangen een 
cadeau als dank voor hun diensten. 
 
5. Bestuurszaken 
 
Met algemene stemmen wordt Anton de 
Gruyl als nieuw bestuurslid aangesteld met 
het oog op de portefeuille bouwen en 
wonen. Hieronder een kort c.v. dat per abuis 
niet bij de stukken zat: 
 
Woont sinds 1997 in leiden in de Nieuwsteeg en 
heeft 3 kinderen, Einar, Mette en Silke geboren op 
dezelfde dag als Amalia. Sinds 2000 is hij 
gevestigd als zelfstandig architect. Zijn vak is het 
zorgvuldig ontwerpen van gebouwen tot in het 
kleinste detail. Met een positieve doch kritische 
instelling hoopt hij zowel op z’n vakgebied als aan 
zijn eigen woonomgeving een bijdrage te leveren. 
De stad mogen wij gebruiken en onze doelstelling 
moet zijn deze mooier en nog leefbaarder aan 
onze kinderen door te geven. Als individu, maar 
beter nog als bestuurslid van de wijkvereniging is 
deze doelstelling te realiseren. 
 
6. Financiën 
 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de 
ALV. De kascommissie had geen bezwaren. 

De penningmeester wordt décharge verleend 
voor het afgelopen jaar.  
 
 
 
7. Rondvraag 
 
De heer Van Leeuwen merkt op dat de 
laatste tijd veel fietsen worden vernield en 
dat er met vuilniszakken gesmeten wordt. 
Hij gaat daar met regelmaat achteraan. Het 
blijkt vaak te gaan om studenten. Zeer 
waarschijnlijk van Minerva. De heer Van 
Leeuwen is wel eens met de praeses op stap 
gegaan om de studenten te achterhalen. 
Deze ontkennen echter elke vorm van 
betrokkenheid.  
 
Daarnaast wordt geklaagd over de overlast 
van hangjongeren. Soms wordt contact 
gezocht met de wijkagent, doch deze geeft 
niet altijd thuis. Zou het bestuur hiervoor de 
aandacht van de wijkagent kunnen vragen. 
 
8. Sluiting 
 
Om 23.00 sluit de voorzitter de vergadering. 
De aanwezige leden worden uitgenodigd 
voor een borrel.  
 
Arjan Bosman 
Mireille Hildebrandt 
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Binnenste Beter  
(continuing story) 
 
Tijdens de ALV is lang gesproken over de 
perikelen rondom het project 'Binnenste 
Beter', de herinrichting van de binnenstad. 
In oktober 1997 was de gehele 'Hart van de 
Stad Krant' gewijd aan 'Binnenste Beter'. Wij 
citeren nog maar eens wat de gemeente 
daarin als intentie uitspreekt: "Keuzes 
worden in overleg met bewoners en andere 
belanghebbenden gemaakt". Het ging daarbij 
onder meer om de befaamde vervaging van 
de grens tussen stoep en rijweg en het 
verwijderen van paaltjes. In divers overleg 
met ambtenaren van het Stadsbouwhuis 
heeft het bestuur gepleit voor constructief 

overleg met bewoners over 
verkeersgevaarlijke situaties. Inmiddels 
liggen er een aantal brieven van het bestuur 
bij B&W en de ambtelijke diensten, waarin 
wordt gewezen op (1) gevaarlijk en hinderlijk 
parkeren (en laden en lossen) op de stoep 
zodat mensen hun voordeur nauwelijks in of 
uitkunnen, (2) te hard rijden en (3) in de 
verkeerde rijrichting rijden. Wij hebben 
aangedrongen op relativering van het zero-
paaltjes beleid. Door de herbestrating met 
vervaagde stoepranden en het verwijderen 
van paaltjes is een ruim straatbeeld ontstaan, 
dat op zich heel fraai is. Op een aantal 
punten leidt dat echter tot gevaarlijke of 
hinderlijke situaties die in alle redelijkheid 
met het selectief plaatsen van enkele paaltjes 
verholpen kunnen worden. Ten aanzien van 
te hard en in de verkeerde rijrichting rijden 
zijn voorstellen gedaan ter verbetering van 
de verkeerscirculatie, welke voorstellen nog 
in studie liggen bij de gemeente. Hoewel wij 
uiteraard blijven pleiten voor strikte 
handhaving is duidelijk dat een betere 
logistiek veel problemen kan voorkomen.  
 
Inmiddels heeft de gemeente gereageerd op 
een deel van onze voorstellen. Ten aanzien 
van verkeersdrempels kiest de gemeente 
ervoor om in de vierde fase van 'Binnenste 
Beter' zo min mogelijk verkeersdrempels te 
leggen in de buurt van monumentale panden 
(in verband met trillingsschade). Verder is 
een schouw gehouden met mevrouw Hol, 
die vorig jaar het initiatief nam om een 
aantal kwesties rondom de Zonneveldstraat 
aan te kaarten bij de gemeente (zie Hart van 
de Stadskrant 108). De gemeente zegt naar 
aanleiding van deze schouw toe dat na 
afronding van de werkzaamheden de 
handhaving zal worden geïntensiveerd, de 
oorspronkelijke rijrichting van de 
Nieuwsteeg weer zal worden ingesteld, 
nieuwe verkeersborden zullen worden 
geplaatst en dat de verplichte rijrichting voor 
vrachtwagens bij de Pieterskerk zal worden 
aangegeven. Wij vragen ons af waarom 
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handhaving niet juist wordt geïntensiveerd 
tijdens de werkzaamheden, die veel 
ongeregeld (vracht)verkeer geven en wij 
vragen ons af wat nu eigenlijk de regels zijn 
voor het vrachtverkeer rondom de 
Pieterskerk. De gemeente geeft ook aan dat 
de eerste drie maanden van 2004 door 
Stadstoezicht intensief is gecontroleerd, ook 
na 21.00 uur. De indruk bestaat dat dit 
ongetwijfeld het geval is, maar dat tijdelijk 
parkeren en laden- en lossen ten onrechte 
vaak worden gedoogd, en dat zelfs de meest 
intensieve controle de paaltjes niet kan 
vervangen. Wij pleiten – nogmaals – niet 
voor de terugkeer van alle paaltjes, maar wel 
voor redelijk overleg en selectief herplaatsen 
in verband met gevaarlijke of zeer hinderlijke 
situaties. 
Op 25 augustus spreekt het bestuur met 
wethouder Hillebrand over een aantal 
knelpunten.  
Inzake concrete problemen in fase 4 kan 
worden overlegd met de opzichter: Aad van 
der Meer, die terugkoppelt naar de 
projectleider bij de gemeente.  

 
Mireille Hildebrandt 
Anton de Gruyl 
 

Rijn Gouwe Lijn 
 
Op de ALV bleek de verwarring over de 
voors en tegens van de Rijn Gouwe Lijn 
groot. De vraag werd ook gesteld of het zin 
heeft dat een wijkvereniging zich met zo'n 
groot project bezighoudt, dat niet alleen de 
grenzen van de wijk maar ook die van 
Leiden verre overschrijdt. Is het niet 
verstandig dat wij ons bezighouden met 
zaken waar wij daadwerkelijk invloed op 
kunnen hebben? Het bestuur is van mening 
dat wij geen overtrokken verwachtingen 
moeten hebben van de invloed die wij als 
wijkvereniging hebben op beslissingen op 
rijks- of provinciaal niveau. Aan de andere 
kant vindt het bestuur dat als wijkbewoners 

in hun belangen worden getroffen door zo'n 
grootschalig project, de vereniging de vinger 
aan de pols moet houden en invloed moet 
uitoefenen daar waar mogelijk.  
 
Het bestuur heeft toegezegd een 
bijeenkomst te organiseren ter voorlichting 
van de bewoners, zodat een aantal zaken in 
ieder geval op een rijtje komt te staan. Van 
belang daarbij is dat het project alleen 
doorgang kan vinden als het Rijk over de 
brug komt met de 158 miljoen euro die als 
rijksbijdrage in de begroting zijn 
opgenomen. Voorlopig is niet duidelijk of de 
het rijk een dergelijk bedrag vrij wil maken 
voor het lightrail project. In de nota Ruimte 
(april 2004) wordt nader onderzoek 
aangekondigd naar de vraag in hoeverre de 
RGL het juiste antwoord is op de 
vervoersproblemen. Aan het eind van de 
zomer zal de minister – naar aanleiding van 
het onderzoek – uitsluitsel geven over de 
toekenning van de subsidie. Inmiddels heeft 
Gemeente Leiden 1.5 miljoen gulden 
beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen 
van het project, waarbij een aanzienlijk deel 
van dit geld naar externe deskundigen zal 
gaan. De provincie zou zich garant hebben 
gesteld voor dit bedrag als de RGL geen 
doorgang kan vinden. 
 
Het bestuur stelt voor een bijeenkomst te 
organiseren over de RGL als duidelijk wordt 
dat het rijk over de brug komt. Wij zullen 
dan vertegenwoordigers van de gemeente en 
andere deskundigen uitnodigen hun visie te 
geven. De bedoeling van deze bijeenkomst is 
dus niet om uitgebreid in discussie te gaan, 
maar om beter op de hoogte te raken van 
wat er speelt. Meningsvorming kan daarna 
binnen de vereniging plaats vinden. In deze 
krant vindt u een bon waarop u uw 
belangstelling voor zo'n bijeenkomst 
kenbaar kunt maken, zodat wij een beeld 
hebben hoeveel bewoners wij kunnen 
verwachten. Zie ook pagina 15 van deze 
krant. 
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Mireille Hildebrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bomenlijst wordt bijgewerkt 
 
Leiden kent niet slechts gebouwde 
monumenten. Er is ook een lijst van 
monumentale bomen, dat zijn exemplaren 
van zodanige waarde dat zij bijzondere 
bescherming genieten. Het gaat hier om 
enkele honderden van de ruim 36.000 
bomen die binnen de gemeentegrenzen 
staan. Deze lijst wordt momenteel 
bijgewerkt. De bedoeling is dat zij alle 
bomen gaat bevatten die tenminste 50 jaar 
oud zijn, tot een interessante soort behoren 
en een beeldbepalende functie hebben. Of  
zij op openbaar of particulier terrein staan, 
in voor- of achtertuin, is in beginsel niet 
relevant. Wel moet een boom 
‘toekomstperspectief’ hebben om de 
monumentale status te kunnen krijgen. Dit 
zijn nogal wat criteria en het zal, naar 
verwachting, nog geruime tijd duren voordat 
deze vernieuwde monumentenlijst door B & 
W kan worden vastgesteld. 
 

Het bijwerken vindt plaats in afwachting van 
een nieuwe bomenverordening. Een 
ontwerp hiervoor stond op de agenda van de 
Gemeenteraad voor de laatste zitting voor 
de vakantie, maar werd hiervan afgevoerd na 
een reeks van kritische kanttekeningen in de 
raadscommissie Ruimte en Groen eind juni. 
Voorlopig blijft dus de bestaande 
verordening gelden. De critici van de 
ontwerpverordening, waaronder ook de 
Bomenbond Rijnland, meenden dat het 
kappen van bomen in Leiden te gemakkelijk 
zou worden gemaakt. Hun bezwaren 
betroffen twee hoofdpunten: een 
kapvergunning zou pas behoeven te worden 
aangevraagd voor bomen met een stam van 
meer dan 20 centimeter doorsnee. Op het 
ogenblik ligt die grens op 10 centimeter 
doorsnee. Voorts ontbrak in het nieuwe 
ontwerp de bepaling dat in het broedseizoen 
van vogels niet mag worden gekapt.  
 
Van gemeentezijde is betoogd dat de 
ogenschijnlijke verruiming van 
kapmogelijkheden in werkelijkheid weinig 
verandert. In de acht jaar dat de huidige 
bomenverordening geldt, blijken namelijk 
alle verzoeken om bomen met een doorsnee 
tussen 10 en 20 centimeter te mogen 
kappen, te zijn ingewilligd. Zo gezien 
betekent de beoogde verruiming vooral 
ontlasting van de ambtelijke dienst en  
afschaffing van een stukje Leidse 
bureaucratie. Het broedseizoen behoeft in 
de nieuwe verordening niet langer als 
gesloten periode te worden aangemerkt, 
omdat de Flora- en faunawet planten en 
dieren al bescherming geeft tegen verstoring 
van hun nesten.  
 
Een grens in centimeters – welke ook - doet 
evenwel geen recht aan zaken als verschillen 
in groeitempo en miskent de waarde van 
zeldzame soorten of bijzondere exemplaren, 
zo is hier door de critici tegenin gebracht. 
Daarom vonden zij het toch een stap in de 
verkeerde richting. Bovendien  heeft Leiden 

Ondergetekende heeft belangstelling 
voor een voorlichtingsbijeenkomst 
inzake de Rijn Gouwe Lijn, najaar 2004: 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Op grond van de beschikbare informatie:
 
heb ik nog geen mening x 
ben ik voorstander   x 
ben ik tegenstander  x 
 
(gaarne omcirkelen) 
 
Gaarne inzenden naar postadres 
vereniging of afgeven bij bestuursleden.
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(zeker het hart van de stad!) al te weinig 
groen en moeten kapmogelijkheden juist 
worden beperkt en niet verruimd.  
 
 
De raadscommissie kwam er niet uit en aan 
de kritische kanttekeningen lijkt niet zo 
eenvoudig tegemoet te komen. Vandaar dus 
uitstel, met voorlopig het bijwerken van de 
monumentale-bomenlijst als gebaar van 
goede wil. De verordening lijkt voorlopig 
van de baan. Tot er weer nieuwe bladeren 
aan de bomen zitten of nog langer. 
 
Frans Bletz 
 
 
 

 
 
 
 
Over bomen gesproken:  

Hoe aan een slepende zaak onverwacht 
toch nog een goed einde kwam 

 
Om een lang verhaal kort te maken. 
Al een paar jaar geleden waren op één na alle 
wilgen op het Galgewater door heftige 
stormen gesneuveld.  Franceline Hendrikse-
Pompe, toendertijd lid van het wijkbestuur 
voor wonen en groen, werd meegedeeld dat 
er een herplantingsplicht rustte op deze 

bomen. Zij heeft erg haar best gedaan om 
het contact in deze met de gemeente te 
onderhouden, maar telkens werd de zaak 
vooruitgeschoven, met argumenten als: dat 
de herplant zou worden meegenomen in het 
plan voor een nieuwe bestrating, maar dat 
dat nog wel even zou duren, en: dat er een 
onderzoek gaande was naar welke bomen 
langs de waterkant de meeste levenskansen 
zouden hebben etc. etc. Intussen werden wij, 
Corianne Hoekstra en ondergetekende, 
beiden bewoners van het Galgewater en zeer 
gehecht aan de bomen, ongeduldig en 
hebben druk op de ketel gezet door 
regelmatig op te bellen naar en te emailen 
met de Groenverantwoordelijken van de 
gemeente. Dat bleef lange tijd zonder 
resultaat en intussen zagen we met lede ogen 
aan dat er elders in Leiden (b.v. in de Lange 
Mare) wél bomen werden geplant en ook 
nog meer dan er eerst stonden!  Eindelijk 
kwam dan toch het verlossende telefoontje: 
in april zou de herplanting plaatsvinden. 
Eerst zien dan geloven dachten wij, dat zult 
u begrijpen.  
 
Wat een geluk dat Corianne en ik thuis 
waren op 26 maart, toen, volkomen 
onaangekondigd dus, de bomenplanters 
onze straat binnenreden. Maar we juichten te 
vroeg, want wat bleek: de mannen hadden 
maar drie bomen bij zich en een tekening 
waarop te zien was dat twee ervan juist daar 
geplaatst zouden worden waar bepaalde 
andere bewoners ze liever niet wilden 
hebben. En uitgerekend niet voor onze deur! 
‘Jammer dan dames, daar gaan wij niet over, 
daar moet je voor bij Kalshoven zijn’. En 
juist Kalshoven was het die ik nooit te 
pakken kreeg! Maar het zat die dag gelukkig 
allemaal mee. De secretaresse zei tot mijn 
verbazing toen ik het hele verhaal had 
uitgelegd: ‘Maar mevrouw, hij staat hier 
naast me, vraagt u het hem zelf maar. En 
wat zei de baas van het groen toen spontaan: 
nou mevrouw dan kom ik toch even met de 
fiets naar u toe. Ik wist niet hoe ik het had !  
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De boomplanters vonden het wel best om 
op hun baas te wachten en alvast met koffie 
en koek aan de pauze te beginnen. Ons 
verzoek werd zonder problemen ingewilligd 
en de bomen kwamen daar waar wij ze graag 
hadden. Ik heb hen wel beloofd dat ze met 
foto in ons krantje zouden komen te staan. 
Waarvan akte! 
 
Zo kwam alles toch nog goed. En zo zie je 
maar weer hoe belangrijk het is om op het 
juiste moment op de juiste plek te zijn. 
Bedankt meneer Kalshoven, bedankt 
bomenplanters! 
 
May Luxembourg 
 
 

 
 
 
 
Verlengde openstelling terrassen 
in de binnenstad 
 
In de zomer van 2003 is een proef gehouden 
met verlengde openstelling van terrassen in 

de binnenstad. Horecabedrijven met een 
ontheffing van het sluitingsuur mochten hun 
terras openhouden tot 01.30 's nachts. De 
gemeente heeft naar aanleiding van deze 
proef weinig klachten ontvangen en 
concludeerde uit een enquête onder horeca-
ondernemers dat de proef geslaagd was. Het 
experiment kon volgens de gemeente 
worden omgezet in een gewone regeling. De 
wijkvereniging heeft de gemeente vervolgens 
verzocht om een enquête te houden onder 
omwonenden (in plaats van te volstaan met 
een enquête onder horeca-ondernemers). 
Daarop heeft de gemeente een aanvullende 
enquête gehouden onder 323 omwonenden. 
Daaruit bleek onder meer dat 47% niets of 
bijna niets van de verlengde openstelling had 
gemerkt, maar ook dat 10% veel overlast 
had ervaren.  
Mede naar aanleiding van opmerkingen 
tijdens de ALV heeft de wijkvereniging de 
gemeente laten weten geen voorstander te 
zijn van verlenging van de openingstijden, 
omdat een minderheid wel degelijk ernstige 
hinder ondervindt van extra lawaai en 
onrust. Anton de Gruyl heeft dit standpunt 
toegelicht bij een zitting van de commissie 
Bestuur en Veiligheid en bovendien 
aangedrongen op strikte handhaving van de 
voorwaarden. Anton de Gruyl was ook 
aanwezig bij een door Pancras-West samen 
met de Gemeente georganiseerde 
bijeenkomst over het terrassenbeleid. 
Hoewel uit de enquête die Pancras-West zelf 
had gehouden bleek dat veel omwonenden 
last hadden en tegen uitbreiding van de 
nachtelijke terrassen waren, ging het bestuur 
van Pancras-West wel akkoord met – ook 
weer – nadruk op naleving van de 
voorwaarden.  
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Belangrijk is dat de verlenging van de 
openingstijden alleen geldt voor de vrijdag- 
en zaterdagnacht, van 1 mei tot 1 oktober. 
De voorwaarden zijn neergelegd in het 
convenant ontheffings sluitingsuur voor 
horecabedrijven, waarin staat dat ramen en  

 
 
deuren gesloten dienen te zijn om te 
voorkomen dat omwonenden overlast 
ondervinden door harde muziek (als het 
sluiten van deuren en ramen door de 
weersomstandigheden juist ongewenst is, zal 
er in het café geen of nauwelijks muziek 
hoorbaar moeten zijn). Ook overlast door 
verkeerd geparkeerde fietsen of luidruchtig 
terraspubliek zijn verboden. Voor klachten 
kan men zich wenden tot de 
horecaklachtenlijn: 5167015 (24 uur per dag 
bereikbaar). Bij acute overlast belt men liefst 

direct de politie: 0900-8844. Klachten 
worden geregistreerd en tellen uiteraard mee 
bij de evaluatie. Dat klachten resultaat 
kunnen hebben, mag blijken uit het feit dat 
op dinsdag 8 juni drie café's een 
waarschuwing (gele kaart) van Burgemeester 
Lenferink hebben gekregen wegens het 
ruimschoots overtreden van de sluitingstijd.  
 
Mireille Hildebrandt, Anton de Gruyl 
 

Inloophuis Psychiatrie 
Leiden, Rapenburg 48, 071-5141808 
 
20 jaar  
Inloophuis Psychiatrie Leiden 
 
Al 20 jaar lang bevindt zich op het 
Rapenburg de meest gezellige huiskamer van 
Leiden: het Inloophuis Psychiatrie.  
Het Inloophuis Psychiatrie is in begin jaren 
tachtig opgericht door een samenwerking 
van  dominee Anton Dronkers, enkele 
studenten en cliëntenorganisaties. De 
wortels van het Inloophuis liggen in de 
antipsychiatrische beweging. Aan (ex) 
psychiatrische patiënten werd een 
behandelvrije en ondersteunende 
voorziening geboden, waarbij de behoeftes 
van de cliënten centraal stonden. Vanuit 
deze visie en voortrekkersrol heeft het 
Inloophuis deels aan de basis gestaan van 
wat nu de rehabilitatie benadering heet. 
Vanaf het ontstaan is het Inloophuis 
gevestigd op het Rapenburg 48. De kantine 
van de sportschool van Aad v. Polanen was 
gevestigd aan de voorkant, maar liep niet 
echt geweldig, en het Inloophuis mocht deze 
van de gemeente gebruiken voor haar 
activiteiten. In 2002 is het Inloophuis 
verhuisd naar de ruimtes van de ANBO 
(Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen) aan de achterkant, Dit vanwege 
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het feit dat het geheel te krap werd voor het 
gestaag  toenemend aantal bezoekers. De 
ruimte aan de voorkant wordt sindsdien 
gebruikt door het GGZ Informatiepunt 
Leiden e.o. voor het geven van informatie en 
advies over psychiatrie, ziektebeelden en 
voorzieningen in de GGz (Geestelijke 
Volksgezondheid).  
De werkwijze van het Inloophuis is in een 
aantal opzichten redelijk uniek. Er wordt 
grotendeels gewerkt met vrijwilligers, er 
wordt niet aan behandeling gedaan en van de 
bezoekers wordt verwacht dat er, naar 
vermogen, wordt meegewerkt om de tent 
draaiende te houden. Toch is er een redelijk 
professionele organisatie opgebouwd die in 
staat is al 20 jaar open te zijn als de reguliere 
GGZ zorg gesloten is. Het Inloophuis is ’s 
avonds, het weekend en op feestdagen 
geopend. 
Dat er behoefte is aan ontmoetingsplek als 
het Inloophuis blijkt wel uit het feit dat er op 
normale avonden zo tussen de 20 en 50 
bezoekers aanwezig zijn. Bij bijzondere 
gelegenheden loopt dit al snel op naar meer 
dan 100.  
Bezoekers (de inlopers) kunnen een kopje 
koffie drinken, een praatje maken, tv 
kijken, internetten of een spelletje doen. 
Niets hoeft, veel mag, maar de bezoekers 
kunnen vooral zichzelf zijn.  
Het doel van het Inloophuis Psychiatrie is 
om mensen met psychische problemen in 
het heden en/of verleden een plek te bieden 
waar zij zich thuis voelen en waar ze 
gehoor vinden voor hun problemen en hun 
kwetsbare positie. Het Inloophuis heeft een 
unieke positie binnen het palet van opvang 
in Leiden. Het is onafhankelijk en de 
charme is de kleinschaligheid en de, 
ogenschijnlijke, pretentieloosheid van de 
organisatie.  
Om het 20 jarig bestaan niet onopgemerkt 
voorbij te laten gaan is er een lustrum 
georganiseerd in de week van 18 tot en met 
25 september, en verschijnt er een leuk 

boekje over de geschiedenis van het 
inloophuis Psychiatrie.  
 
Openingstijden Inloophuis Psychiatrie: dins- 
t/m zaterdag van 19:30 tot 22:30 uur en op 
zondag van 16 tot 19 uur. Tel: 071-5141808. 
Openingstijden GGZ Informatiepunt 
Leiden e.o.: ma-, di-, wo- en vrijdag van 10 
tot 14 uur en donderdag van 19 tot 21 uur. 
Tel: 071-5147420. 
 
Voor meer info kijk op: www.inloophuis-
psychiatrie.nl, of mail naar: 
info@inloophuis-psychiatrie.nl. 
 
Arjen Bergman 
 

 
 

 
Het gat in de Garenmarkt: de 
stand van zaken 
 
Het smalle deel van de Garenmarkt, tussen 
het grote parkeerplein en de Hoefstraat 
vormt een sierlijke straat, een pleintje zo 
men wil, dat echter gehavend is door een 
groot gat in de straatwand. Ooit, we moeten 
daarvoor terug naar 1968, maakten daar 5 
woonhuizen op illegale wijze plaats voor een 
garage.   
 
De gemeente koestert al lang het plan om 
hier weer woningen te doen verrijzen en zij 
heeft er ook voor gezorgd dat daarvoor, in 
1999, een bouwplan kwam. De 
Garenmarkters waren in grote meerderheid 
weinig enthousiast voor de esthetische kant 
van dat plan, maar toonden zich wel 
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verheugd over het nieuws dat er eindelijk, na 
meer dan 30 jaar, gebouwd zou worden. Op 
5 december 2002 werd de bouwvergunning 
verleend, maar de bouw nam daarmee nog 
geen aanvang. Het gat bleef gewoon het gat: 
een miezerige, met een hek afgesloten 
parkeerplaats voor een aantal uitverkorenen. 
We hoorden dat er complicaties waren: de 
grond was ter plaatse verontreinigd en de 
gemeente was verwikkeld in juridische 
procedures met de vorige eigenaar van de 
grond.  
 
Op verzoek van de wijkvereniging heeft de 
gemeente de omwonenden voorgelicht over 
de stand van zaken. Dat gebeurde op 29 juni 
jl. in het gebouw van de kunstenaars-
vereniging Ars. Namens de gemeente traden 
op de heer Olivier, hoofd van de afdeling 
Juridische Zaken, mevrouw Zandhuis, hoofd 
van de afdeling Handhaving en de heer Van 
Leeuwen, destijds projectleider van het 
bouwplan. 
 
De gemeente is er nog steeds op uit het gat in de 
straatwand te dichten. De grond is sinds 1991 
haar eigendom, maar er zijn ernstige verschillen 
van mening met de vorige eigenaar van de 
grond, die tevens eigenaar is van het 
achterliggende perceel, dat zich uitstrekt tot en 
met de videozaak aan de Korevaarstraat. De 
grond onder het geheel, dus ook het deel dat 
zich niet in gemeentelijke handen bevindt, is 
verontreinigd en moet gesaneerd worden, 
alvorens de nieuwbouw kan beginnen. Zonder 
medewerking van de andere betrokken eigenaar 
is deze sanering niet goed mogelijk.  
 
Met deze eigenaar is de gemeente in allerlei 
nogal gecompliceerde juridische procedures 
verwikkeld. De gemeente probeert, in 
afwachting van de uitslag hiervan een akkoord te 
bereiken waarbij haar tegenpartij meewerkt aan 
het bouwplan Garenmarkt of althans dit niet 
meer tegenwerkt. Lukt dat, dan kan de bouw 
binnen afzienbare tijd beginnen. Lukt het niet, 
zo verzekert de gemeente ons, dan zal zij toch 
het bouwplan doorzetten, maar dan moeten 

diverse zaken worden uitgeprocedeerd en kan 
het aanmerkelijk langer gaan duren.  
 
De grond van ‘het gat’ is zoals gezegd 
gemeentelijk eigendom, maar destijds heeft de 
gemeente de vorige eigenaar gebruiksrecht 
verleend in afwachting van de bebouwing. De 
gemeente kan daarom niet zomaar aan de slag 
om het terrein nu al een beetje op te vrolijken. 
 
Medio november (precieze datum wordt nog 
bekend gemaakt) zal de gemeente ons opnieuw 
te woord staan om ons over haar vorderingen te 
berichten. De omwonenden zien daarnaar uit. 
 
Op de bijeenkomst kwam ook de bouw van een 
aantal appartementen boven de videozaak aan 
de orde. De gemeente moest toegeven dat 
daarvoor geen bouwvergunning is verleend. 
Bouw-en Woningtoezicht en de brandweer 
hebben naar aanleiding van een inspectie 
aanvullende eisen gesteld, maar als daaraan 
voldaan is, heeft de  gemeente geen keus dan de 
bouw te legaliseren. De aanwezige bewoners 
toonden weinig begrip voor wat gezien wordt als 
de gemeentelijke lankmoedigheid in deze. 
Waarom nog vergunning aanvragen voor een 
kleine verbouwing als een dergelijk groot project 
blijkbaar zonder vergunning kan worden 
uitgevoerd? Waarom heeft de gemeente niet 
gereageerd op het alarm dat enkele bewoners 
tijdens de uitvoering van de bouw hebben 
geslagen? Zij moet voldoende informatie 
hebben gekregen om in te grijpen. 
 
Tot slot vroegen de bewoners nog aandacht 
voor de verlichting van de Garenmarkt. Terwijl 
de hele buurt al sinds tijden aardige lantaarns 
heeft, moet de Garenmarkt het nog stellen met 
een weinig sfeervolle uitvalswegverlichting. 
 
Carlo van Praag  
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Uitnodiging tussentijdse ALV 
 
In verband met het terugtreden van 
bestuursleden Mark Meelker – wegens zeer 
drukke werkzaamheden – en Frans Bletz, 
wegens verhuizing naar Amsterdam, nodigt het 
– bestuur de leden uit voor een tussentijdse 
ALV, waar twee nieuwe bestuursleden zullen 
worden voorgedragen. Hieronder hun cv's:  
 
Marjolein Pouw 
Sinds 1959 woon ik in Leiden. Eerst in Zuid 
West, later op de Rijnsburgerweg en sinds 
1968 in onze wijk. We begonnen aan de 
Doelengracht, verhuisden in 1970 naar de 
Hoefstraat en in 1980 naar de voorkant van 
het huis dat we toen bewoonden: de Jan van 
Houtkade. Vlak voor we in de Hoefstraat 
gingen wonen is aan de Garenmarkt het rijtje 
huizen gesloopt waar nu het beruchte gat 
is.Wijlen onze overbuurman, Willem 
Flanderhijn, had ooit mooie foto’s van de 
Garenmarkt  voor de sloop. Daar moest je 
niet te vaak naar kijken vonden wij in onze 
vele gesprekken over de buurt, want daar 
werd je nijdig van. We voerden die 
gesprekken toen nog uit het raam over de 
hoofden van de voorbijgangers heen.Wij uit 
ons keukenraam hoog boven de Hoefstraat 
hij uit het even hoge kleine raampje bij zijn 

trap of voor zijn deur, Hoefstraat 52 a. 
Mijnheer Belfi die een paar huizen verderop 
woont en toen nog in de Hoefstraat met zijn 
broer het ijsfabriekje Torino had was ook 
vaak van de partij.  
Voor het gesloopte deel kwam een garage in 
de plaats die veel lawaai en stankoverlast gaf. 
Die is in de jaren 80 gelukkig verdwenen, 
maar aan het gat is sindsdien niets 
veranderd. Het diende als vuilstort, 
marktplaats voor illegale straathandel en nu 
als privé parkeerplaats.   
We wonen nog steeds met veel plezier in de 
buurt en in Leiden en hebben er nooit over 
gedacht te verhuizen. Mijn ouders 
verhuisden om de haverklap waardoor de 
lust mij is vergaan en aan Leiden heb ik mijn 
hart verpand.    
Ook ik wil mijn steentje bijdragen aan het 
leefbaar houden van de binnenstad. In de 
loop van de jaren heb ik in bestuurscolleges 
en directies een hoop ervaring opgedaan. 
Die wil ik nu voor de buurt gaan gebruiken.       
 
Lorents Blankenberg 
Mijn naam is Lorents Blankenberg, ik ben 
een gehuwde man van 35 jaar met twee 
jonge kinderen. Ik woon sinds 1990 in 
Leiden, en sinds 1996 in de Pieterswijk, 
overigens sinds 2001 op de Nieuwsteeg. 
Aangezien ik naar volle tevredenheid deel uit 
mag maken van de wijk, draag ik graag mijn 
steentje bij aan de wijkvereniging. Alhoewel 
mijn werkzame achtergrond in beginsel niets 
van doen  heeft met de portefeuille, zal ik 
mij gaan toeleggen op met name de 
verkeersproblematiek in onze wijk.Uiteraard 
is daar bij de leefbaarheid het uitgangspunt. 
Ik hoop in elk geval een aanzet te kunnen 
geven tot een substantiele verbetering op dit 
terrein, zodat ook niet-bewoners op een 
gezonde wijze in de gelegenheid zullen 
worden gesteld om te genieten van onze 
stad.  
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 6 
oktober om 20.30 uur bij Marjolein Pouw, Jan 
van Houtkade 36.  
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Het bestuur 
 

 
 
 
 
Muziek in de wijk 
 
Op een doorsnee zaterdag kan de 
binnenstadbezoeker van Leiden zich laten 
verwennen met een vers broodje een lekker 
visje. De ogen kunnen zicht tegoed doen aan 
de uitgestalde koopwaar maar onze oren 
moeten genoegen nemen met de gewone 
stadsgeluiden. 
Muziek in de Wijk heeft er bij de oplettende 
luisteraars en toeschouwers voor gezorgd dat 
de zaterdagen van 8 en 15 mei anders 
verliepen dan gebruikelijk 
Mijn zoon van 4 jaar ontging het niet dat de 
muziekanten van Kunst & Genoegen met 
hun blinkende instrumenten de Breestraat 
bevolkten dus moesten wij op zoek naar de 
plek waar er muziek gemaakt werd. 
Op onze zoektocht lokte een 
slangenbezweerder ons met de klanken uit 
zijn Japanse bamboefluit een tegenover het 
stadhuis gelegen boekenwinkel binnen. 
Straathoeken en stegen werden bevolkt door 
(vr)olijke straatmuzikanten en de klanken 
van uiteenlopende muziekgenres lokte je van 
de ene etalage naar de andere. Zo kon je 
tussen de audioapparatuur à capella zang 
beluisteren, design interieurs diende als 
tijdelijk decor voor de jongste talenten op de 

viool en de cello en bandjes hadden een 
plaats gevonden tussen mode uitstallingen 
en in de galeries.  
 
De vrolijke klanken van de Tango, de 
energieke danseres en een heerlijke kop 
koffie aan de voet van de Burcht zorgden er 
bij mij voor dat de 2e muzikale zaterdag niet 
meer stuk kon. 
Zo lang je voeten je dragen konden kon je je 
door diverse ensembles laten verwennen op 
bijna alle mooie plekjes van de stad. 
Mijn kinderen hebben zich kunnen uitleven 
op de houten instrumenten bij een 
jeugdboekhandel en waren daarna niet meer 
weg te slaan bij een optreden van het 
jeugdsymphonieorkest in de wintertuin van 
de Hortus Botanicus. 
 
De organisatie en de medewerkers hebben 
zich laten inspireren door onze historische 
stad. Dit heeft geleid tot een zeer geslaagd 
muziekfestival. 
 
Anton de Gruyl 
 
Rijn Gouwe Lijn (laatste nieuws) 
 
Bij het ter perse gaan van deze krant ontving 
het bestuur een uitnodiging om deel te 
nemen aan de ontwerpbijeenkomsten van de 
Rijn Gouwe Lijn. Het projectbureau, waarin 
de gemeente, provincie Zuid-Holland en 
ProRail samenwerken is onlangs gestart met 
onderzoek naar de uitwerking van 
ontwerpvarianten voor het tracé door 
Leiden. Dit onderzoek vindt plaats in vijf 
taakgroepen, waarin ambtenaren 
samenwerken met een ingenieursbureau. De 
taakgroepen zijn elk gericht op een 
afzonderlijk deel van het Leidse tracé.  
In september starten bijeenkomsten waarin 
de betrokkenen een actieve bijdrage kunnen 
leveren aan het ontwerpproces. Bedoeling is 
een inventarisatie van de manieren waarop 
de RGL goed ingepast kan worden en wat 
de aandachtspunten zijn ten aanzien van 
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bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. De 
bijeenkomsten bieden uitdrukkelijk geen 
ruimte voor discussies over de kormst van 
de RGL, daartoe volgen in een later stadium 
de wettelijk vereiste inspraakprocedures.  
 
Het bestuur zal deel gaan nemen aan deze 
bijeenkomsten om een zo groot mogelijke 
invloed op mogelijke ontwerpen te hebben, 
met het oog op de belangen van de 
bewoners. Dit impliceert natuurlijk niet dat 
wij daarmee afzien van – mogelijk 
doorslaggevende – bezwaren tegen de komst 
van de RGL.  
 
Mireille Hildebrandt 
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Evenementenkalender  
1 april 2004 – 1 april 2005 
 
Op 25 juni is de definitieve evenemen-
tenkalender 2004/2005 vastgesteld. 
Hieronder de binnen onze wijkgrenzen 
relevante evenementen. 
 
Zondag 5 september 2004:  
LSV Minerva 
Fakkeltocht 
start Academiegebouw-Rapenburg- 
Nieuwsteeg-Pieterskerkgracht-
Pieterskerkstraat-Mooi Japiksteeg 

   Zaterdag 11, zondag 12 september 2004:
 Gemeente Leiden 
 Open dagen stadhuis  
 Stadhuisplein (onder voorbehoud) 

Zondag 19 september 2004  
J. Zierikzee 

 Concert buiten onversterkt levende muziek 
 Bakkersteeg 

Vrijdag 1 oktober 2004  
3 October Vereeniging Leiden:  
Minikoraal buiten versterkt levende muziek, 
megafoon 
Garenmarkt 
Zaterdag 30 oktober 2004  
Universiteit Leiden 
Studiefestival binnen en buiten versterkte 
mechanische muziek 

 Pieterskerkplein 
Zaterdag 20 november 2004  
Monique Lasschuyt 

 Intocht Sint 
Stadhuisplein/Nieuwe 
Rijn/Botermarkt/Vismarkt 
(onder voorbehoud)  
Zaterdag 12 februari 2005 
Leids Universitair Fonds 

 Viering geboortedag Universiteit Leiden  
 Cleveringaplaats 1 

Zaterdag 5 maart 2005  
Universiteit Leiden 
Studiefestival binnen en buiten versterkte 
mechanische muziek 

 Pieterskerkplein 

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) 
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 
Mireille Hildebrandt   voorzitter; overig 
Korevaarstraat 51a 2311JT 5124441 
Lodewijk van Paddenburgh secretaris, penningmeester 
Diefsteeg 18 2311 TS 5149805 
Anton de Gruyl  bouwen, wonen en groen 
Nieuwsteeg 29 2311 RX 5661651 
Frans Bletz  groen (bouwen en wonen) 
Rapenburg 29 2311 GG 5133945 
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 Carlo van Praag. De redactie behoudt zich het 
recht voor stukken in te korten. Voor het adverteren in de wijk-
krant 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 (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 ver-
klaart de contributie/donatie ad Euro 
........... te hebben overgemaakt op giro 
3664416  


