Leiden, 1 juli 2019
Beste omwonenden en bewoners van Rapenburg, Pieterskerkhof en Steenschuur,
Wij willen graag het evenement ‘International Convention of Asia Scholars (ICAS)’ onder uw
aandacht brengen (https://icas.asia/icas11). Het ICAS Secretariaat zit in het gebouw van The
International Institute for Asian Studies (Rapenburg 59). Het organiseert samen met de
Universiteit Leiden deze conferentie.
Van 15-19 juli 2019 zal ICAS haar tweejaarlijkse conferentie houden in de binnenstad van Leiden,
de stad waar het 21 jaar geleden voor het eerst plaats vond. Er worden circa 2200
conferentiebezoekers verwacht die uit 75 verschillende landen zullen komen. De hoofdlocaties
voor ICAS zijn de universiteitsgebouwen: de Oude Sterrewacht, het Kamerlingh Onnes Gebouw en
het Lipsius gebouw.
De ICAS conferentie, die elke keer in een andere stad wordt gehouden, heeft altijd als doel de
stad waarin het georganiseerd wordt te betrekken bij haar activiteiten. Zo ook voor deze editie in
Leiden. De conferentie wordt niet alleen gesteund en gesponsord door de Universiteit Leiden,
maar ook door de Stad Leiden zelf. Naast het academische programma worden er ook Aziëgerelateerde culturele activiteiten georganiseerd (door de musea onder andere) die plaats vinden
door de hele binnenstad. De meeste van deze culturele activiteiten zullen ook toegankelijk zijn
voor de bewoners en bezoekers van Leiden.
Wat er bij u in de directe omgeving zal plaatsvinden zijn de activiteiten die wij organiseren op het
Pieterskerkplein en de Steenschuur. Hieronder worden deze activiteiten en de tijdstippen nader
toegelicht.
Pieterskerkplein
Op het Pieterskerkplein zal de ICAS Food & Cultural Market plaatsvinden. Alles blijft binnen de
palen van het plein; er zullen geen constructies op de weg er omheen komen te staan. Daarnaast
wordt er gezorgd voor een toiletwagen, genoeg vuilcontainers en zal er aan het eind van elke dag
worden schoongemaakt. Er is ook een (stille) aggregaat aanwezig, welke op de meest
geluidsvriendelijke plek zal worden neergezet. Deze staat ’s nachts uit.
Ten alle tijden zal er overdag iemand van Kreativ Events en/of ICAS aanwezig en aanspreekbaar
zijn. ’s Nachts zal er een beveiliger van Hofstad Security aanwezig en aanspreekbaar zijn. Alle
contact details staan onderaan deze brief.
Jullie zijn natuurlijk, net als de ICAS deelnemers en ander publiek, van harte welkom om een kijkje
te komen nemen. Er zullen Hollandse en Aziatische eetkraampjes en stalletjes met typisch
Hollandse ambachtswerk aanwezig zijn. De muziek is voornamelijk bedoeld als
achtergrondmuziek.

Data en tijden Pieterskerkplein
15 juli
Opbouw tussen 10:00 – 14:00
16 juli
Open tussen 11:00 – 16:00
17 – 19 juli
Open tussen 12:00 – 20:00
20 juli
Afbouw tussen 10:00 – 14:00
Steenschuur
Tijdens ICAS wordt het stuk Steenschuur vóór het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) (tussen
Nieuwsteeg en hoofdingang van het KOG) afgesloten voor verkeer. De Nieuwsteeg en Langebrug
zijn gewoon begaanbaar, dus het verkeer kan om het KOG heen en hoeft daardoor niet ver om te
rijden. In de avonden zullen de hekken aan de kant geschoven worden zodat het verkeer er weer
langs kan. In de ochtenden worden de hekken weer teruggezet op de weg.
De parkeervakken op het bovengenoemde stuk Steenschuur zijn niet beschikbaar van 15-20 juli,
hier zullen wij picknicktafels plaatsen, deze komen tevens ook op de stoep te staan van het
afgezette stuk van de Steenschuur. De parkeervakken van de rest van de Steenschuur blijven vrij
voor gebruik en de gehele weg blijft toegankelijk voor hulpdiensten.
Op maandagochtend 15 juli zal er op eigen terrein (fietsenstalling aan de linkerzijde) van het KOG
een tent worden neergezet.
Data en tijden Steenschuur
15 juli, vanaf 7:00
15 – 20 juli, 8:00-19:00
15 juli, 7:00 – 20 juli, 12:00
20 juli

Opbouw tent
Weg afgesloten
Parkeervakken niet beschikbaar
Afbouw tent vanaf 7:00

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen.
ICAS/IIAS: 071-5272227 (0641462566); icas11@iias.nl
Kreativ Events: 070-4500577 (0627170708); info@kreativevents.nl
Hofstad Security: 070-2136763 (0641983408); info@hofstadsecurity.nl
Met vriendelijke groet,
Het ICAS Team

