
Leiden, 22 februari 2019 
 
 
In handen 
College van burgemeester en wethouders  P.K.M. van der Mandele-Veltman 
Gemeente Leiden     Rapenburg 40 
T.a.v. het Bureau Evenementen en    2311 EX Leiden 
het team Omgevingsvergunningen 
Langegracht 72 
2312 NH Leiden 
 
Betreft: zienswijzen 

 
Geacht college,  
 
Mede namens mevrouw J. Schonagen-Huysman (bewoner Kloksteeg 14), de heer D. Lemstra, 
bewoner Pieterskerkhof 10), mevrouw A. Rompelberg (bewoonster Pieterskerkhof 12), de heer       
W. Kuin (bewoner Pieterskerkstraat 3), de heer A.H. Degens (bewoner Rapenburg 58b), de heer en 
mevrouw Dif el Idrissi (bewoners Pieterskerkhof 20c), mevrouw R. Kinkel (Old School, Pieterskerkhof 
4a), mevrouw I. van den Brekel en de heer P. Hofhuis (bewoners Pieterskerkhof 20), mevrouw C.H.D. 
van der Poel en de heer A.W. de Bruin (bewoners Pieterskerkhof 16), mevrouw C. Boeye en de heer 
H. Brand (bewoners Rapenburg 34),  mevrouw K. Visser (bewoonster Pieterskerkhof 3) en de heer 
Wang (bewoner Kloksteeg 15), maak ik hierbij zienswijzen kenbaar met betrekking tot de volgende 
twee vergunningsaanvragen van We Love Festivals: 
 

a. aanvraag evenementenvergunning Rrrollend Leiden, 24 t/m 26 mei 2019 op het 
Pieterskerkplein; 
 

b. aanvraag omgevingsvergunning Pieterskerkhof uitbreiding terrein evenement Rrrollend 
Leiden. Datum aanvraag: 30 januari 2019. Aanvraagnummer 4178475. 

 
Inleiding  
We Love Festivals organiseert het Foodtruckfestival Rrrollend. Dit festival rolt door heel Nederland 
en sinds vorig jaar ook door België. Het is voor “iedereen die houdt van gezelligheid, heerlijk eten en 
drinken en een grote portie vermaak”, aldus de website. Daarmee valt niet te rijmen dat We Love 
Festivals in de aanvraag omgevingsvergunning betoogt dat het festival hoofdzakelijk gericht zou zijn 
op vrouwen De praktijk wijst ook uit dat er een zeer gemengd publiek op het festival afkomt. We 
Love Festivals is een louter commercieel bedrijf en geldt als de grootste organisator van 
foodtruckfestivals in Nederland. 
 
De organisatie wil voor het almaar groeiende en uitdijende Rrrollend Leiden zich verzekeren van het 
meerjarig gebruik van het Pieterskerkhof dat in het vigerende bestemmingsplan Binnenstad niet is 
aangewezen als evenementenlocatie. Allicht zal dat de reden zijn waarom de organisatie naast een 
evenementenvergunning voor het Pieterskerkplein (wèl een evenementenlocatie) thans een 
omgevingsvergunning aanvraagt voor het Pieterskerkhof. Hiermee hoopt zij wellicht een illegale 
situatie alsnog te legaliseren. Want Rrrollend Leiden neemt al een aantal jaren meer ruimte in (ook 
de straat in plaats van alleen het plein) dan waar een vergunning voor was aangevraagd en verleend. 
Dit tot grote ergernis van de omwonenden en de wijkvereniging. Laatstgenoemde heeft dit vorig jaar 
aan de orde gesteld.  
 
 



Wij hebben begrepen dat We Love Festivals dit jaar Rrrollend Leiden twee keer op het 
Pieterskerkhof/Pieterskerkplein wil organiseren, maar dat uw college voornemens is slechts één keer 
(24 t/m 26 mei 2019) toe te staan. De tweede keer (augustus 2019 ) zal het festival gehouden 
worden in het park Matilo.  
 
Deze gedeeltelijke weigering is op zich goed nieuws. Uiteraard realiseren wij ons maar al te goed dat 
het wonen in een binnenstad nu eenmaal overlast met zich meebrengt en dat er bij het opstellen van 
de jaarlijkse evenementenkalender met verschillende belangen rekening moet worden gehouden. 
Maar een evenement als Rrrollend Leiden hoort simpelweg niet thuis op het Pieterskerkplein en 
Pieterskerkhof. Reden waarom wij vinden dat Rrrollend Leiden daar definitief geweigerd moet 
worden. Onze argumenten zijn bij uw gemeente goeddeels wel bekend. Diverse omwonenden 
hebben immers vorig jaar klachten ingediend over Rrrollend Leiden dat toen in juni werd gehouden. 
Daarnaast heeft een aantal van ons bij brief van 6 december 2018 aan wethouder mevrouw Van 
Delft gepleit voor enkel kleinschalige evenementen zonder veel geluidsoverlast op het plein. Wij 
zetten voor beide aanvragen hieronder onze argumenten (nogmaals) op een rij.  
 
Ad A. Aanvraag evenementenvergunning Pieterskerkhof 
 

1. De organisatie houdt zich niet aan de afspraken 
 

- De opbouw op vrijdag 1 juni 2018 begon al een uur eerder dan was toegestaan en in de 
bewonersbrief stond aangegeven. Om 06u00 werden onder het slaapkamerraam van 
Pieterskerkhof 10 en 12 al de eerste containers gelost. 
 

- De afbouw op zondag 3 juni 2018 ging langer door dan was toegestaan en in de 
bewonersbrief stond aangegeven. Het stopte niet om 22u00 maar ging door tot 23u30.  
 

- Nadat de brandweer en wijkvereniging samen met de organisatie een inspectieronde over 
het terrein hadden gemaakt en waren verdwenen, werd de foodtruck met kokosaanbod 
uitgebreid met een uitgiftebar waardoor van de eerdere (al krappe) vier meter straat geen 
sprake meer was.  

 
- Ondanks de toezegging van de organisatie dat de voordeur van Old School vrijgehouden zou 

worden, werd deze geblokkeerd door het terras van een foodtruck en een afvalcontainer. De 
truck en container stonden tegen de gevel aan.  
 
Uit het bovenstaande blijkt overigens ook het schrijnende gebrek aan handhaving. 
 

2. Rrrollend Leiden geeft teveel overlast 
 

- Er worden enorme vrachtwagens ingezet voor de opbouw en afbouw. Deze vrachtwagens 
geven veel geluidsoverlast en veroorzaken trillingen. Op 1 juni 2018 vanaf 6u00 kwamen 
deze vrachtwagens bovendien veel te hard aanrijden. De woningen aan het Pieterskerkhof 
(nummers 10, 12, 14, 16) trilden. Twee foto’s van de opbouw zijn bijgevoegd. 
 

-  De afbouw op maandag 4 juni 2018 vanaf 06u00 gaf enorm veel lawaai.  
 

- Op zaterdagochtend 2 juni 2018 en zondagochtend 3 juni 2018 lag de stoep en entree van de 
Old School vol afval dat niet door de organisatoren was opgeruimd. 
 
 
 



- Alhoewel de meeste rommel na afloop van Rrrollend Leiden was opgeruimd, was het plein en 
het Pieterskerkhof verre van schoon. Veel peuken, vetvlekken, stro en andere rommel waren 
achtergebleven. De bewoner van Pieterskerkhof 10 is eindeloos bezig geweest om 
vetvlekken op de treden van zijn ingang te verwijderen die waren achtergelaten door 
mensen die daar het hele weekend lekker hebben zitten eten. Sommigen van hen vonden 
het bovendien maar wat lastig als hij vroeg of hij zijn eigen huis in mocht. 
 

-  Ondanks het feit dat het Gerecht als fietsenstalling was aangewezen, stonden er veel fietsen 
voor de huizen aan het Pieterskerkhof, o.a. voor de voordeur van Pieterskerkhof 10. Een foto 
hiervan is bijgevoegd. 

 
3. De organisatie heeft maling aan de omwonenden  

 
- Toen een omwonende iemand van de organisatie aansprak op het feit dat de afbouw op         

3 juni 2018 niet op tijd stopte, werd hij ronduit onbeschoft toegesproken.  
 

- Andere omwonenden zijn eveneens op onfatsoenlijke manier door de organisatoren te 
woord gestaan. Een van hen zei hierover het volgende: “Zelden zo een niet meewerkende, 
ongemanierde, waardeloze evenementenorganisator meegemaakt. Respectloos naar de 
omgeving van haar evenement en haar bewoners”. 
 

- De organisatie weigert in dialoog te gaan met degenen die de meeste overlast ervaren. Een 
direct omwonende heeft vorig jaar na afloop van Rrrollend Leiden mevrouw Kwik gebeld. 
Samenvattend was haar antwoord dat zij overal van dit soort evenementen organiseert en 
dat ze er niet aan kan beginnen met de direct getroffen te overleggen.  

 
Conclusie: wij verzoeken u op grond van het bovenstaande de evenementenvergunning niet te 
verlenen. 
 
Ad B. Aanvraag omgevingsvergunning Pieterskerkhof 
 
Deze aanvraag is niet volledig. Een plattegrond ontbreekt. Ook op andere wijze is niet aangegeven op 
welk deel van het Pieterskerkhof de uitbreiding betrekking heeft. Wij verzoeken uw college dan ook 
om de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren als We Love Festivals niet of onvoldoende reageert op 
uw verzoek om de ontbrekende gegevens in te dienen.  
 
Indien en voor zover uw college zou toekomen aan de vraag of de omgevingsvergunning al dan niet 
verleend moet worden, merken wij het navolgende op. 
 
In de aanvraag is aangegeven dat het beoogde gebruik niet tijdelijk van aard is. Wij gaan ervan uit dat 
hiermee wordt bedoeld dat de aanvraag duidt op meerjarig gebruik van het Pieterskerkhof voor 
Rrrollend Leiden. Voor het geval de aanvraag beoogt dat het Pieterskerkhof een permanente 
evenementenlocatie wordt en dus ook voor andere evenementen gebruikt kan worden, dan is ons 
inziens daarvoor een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
 
Om herhaling te voorkomen verzoeken wij u de onder punt A aangevoerde bezwaren hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen. Daarnaast constateren wij het volgende. 

 

 

 

 



De uitbreiding geeft teveel overlast en veroorzaakt een onveilige situatie 
 

- In juni 2018 stond er een koelcontainer met aggregaat op het Pieterskerkhof tegenover de 
woningen op nummer 10 en 12. (Op de plattegrond die bij de toenmalige aanvraag 
evenementenvergunning hoorde, stonden deze koelcontainer en aggregaat overigens 
ingetekend naast de “dode” hoek bij het Gravensteen). De koelcontainer heeft het formaat 
van een zeecontainer en stond voortdurend te blazen. Tijdens het evenement hoorde je daar 
minder van maar in de nacht was het een enorme herrie en verstoring van de nachtrust. 
 

- De achteruitgang van Rapenburg 40 werd geblokkeerd door een toiletwagen die er pal voor 
stond. Met de fiets kon je er niet meer in of uit. Een foto hiervan is bijgevoegd. 
 

- Het commerciële Rrrollend Leiden is veel te groot geworden voor het Pieterskerkplein. Dat 
betekent dat We Love Festival gewoon op zoek moet naar een andere locatie, niet dat het 
evenemententerrein dan maar moet worden aangepast. Met andere woorden: indien het 
evenement te groot is voor de locatie, dient het evenement zich aan te passen en niet de 
stad. Andere grote evenementen blijven immers wel gewoon binnen de pleingrenzen.  
 
Bovendien is het zelfs met het Pieterskerkhof erbij aan de krappe kant. Dat blijkt wel uit het 
bericht van 30 mei 2018 in Sleutelstad over Rrrollend Leiden op 1 t/m 3 juni 2018 (op 
Pieterskerkplein én Pieterskerkhof): 

(…) “Het was wel even passen en meten om alle eenentwintig foodtrucks een plaats te geven, 
aldus Trudy Kik van Kwik Events, Relatie Marketing en Foodtruckfestivals. (…) Zij verwacht 
zo’n achtduizend bezoekers gedurende het weekend en daar is zeker plaats voor. Maar mocht 
het nodig zijn, dan wordt toegang tot het plein tijdelijk stopgezet.” 

Een dergelijk aantal bezoekers in dit historische stukje stad met nauwe straatje is te veel en 
kan tot calamiteiten leiden. Bovendien: waar ligt de grens? Want als het aan de 
organisatoren ligt, blijft het festival groeien. We zien het al voor ons: eerst alleen het 
Pieterskerkplein, dan de omliggende straat erbij en vervolgens foodtrucks met hamburgers 
en worst om de hele kerk. 
 

- Fietsen blokkeerden de toegang tot het terrein. Hulpdiensten konden er onmogelijk 
doorheen. Ook de vele trucks en bars op het Pieterskerkhof zorgen voor een onveilige 
situatie.  De Old School en een deel van de huizen rondom het plein waren onbereikbaar 
voor de brandweer. Het is onbegrijpelijk dat, naar wij veronderstellen, de brandweer haar 
goedkeuring heeft gegeven. Het was - mede gezien het grote aantal mensen dat op de been 
was, in combinatie met het wijdverbreid gebruik van vuur dat nu eenmaal inherent is aan het 
bereiden van maaltijden op allerlei plaatsen - een totaal onverantwoordelijke situatie.  

 
Conclusie: wij verzoeken u op grond van het bovenstaande de omgevingsvergunning niet te verlenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hoogachtend, 
 
mede namens mevrouw Schonagen-Huysman, de heer Lemstra, mevrouw Rompelberg, de heer Kuin, 
de heer Degens, de heer en mevrouw Dif el Idrissi, mevrouw Kinkel, mevrouw Van den Brekel, de 
heer Hofhuis, mevrouw Van der Poel, de heer De Bruin, mevrouw Boeye, de heer Brand, mevrouw 
Visser en de heer Wang, 
 
 
 
P.K.M. van der Mandele-Veltman 
 
 
Bijlage: fotoblad 


