Buurtbrief #2 Leidens Ontzet op de Nieuwe Rijn

Leiden, 25 september 2019
Beste buurtbewoner/ondernemer,
U ontvangt deze buurtbrief omdat u woon- of werkachtig bent in het gebied op of rond de
Nieuwe Rijn waar tijdens de viering van Leidens Ontzet verschillende evenementen worden
georganiseerd. In deze brief vindt u meer informatie over enkele (veiligheid)maatregelen die
worden genomen rond de evenementen in dit gebied en over de toegangspassen voor
bewoners en ondernemers.
In de buurtbrief van 4 september j.l. hebben we u bericht over de intensivering van de
samenwerking tussen drie bestaande evenementen in het gebied op en rond de Nieuwe Rijn
(Waag/Annies, Koornbrug en Hooglandse Kerkplein) en een nieuw evenement
(Karnemelksebrug). Een van de maatregelen die wij voor de viering van Leidens Ontzet
2019 samen met de gemeente Leiden nemen, is om de toegang het volledige gebied
waarbinnen deze evenementen vallen beheersbaar te maken door middel van
toegangscontrole. Wanneer het evenemententerrein (of een deel daarvan) haar maximale
capaciteit van bezoekersaantallen heeft bereikt, wordt de toegang tot het gebied afgesloten
totdat er voldoende bezoekers zijn vertrokken om nieuwe bezoekers toe te laten.
Tevens worden bezoekers bij de toegangspunten gecontroleerd op goederen die niet
gewenst zijn op het evenemententerrein, zoals wapens, blik & glas, drugs en/of lachgas.
De toegangscontroles zijn van kracht op 2 oktober tussen 19:30-02:00 uur en op 3 oktober
tussen 14:30-01:00 uur. Als bewoner en/of ondernemer heeft u ten alle tijden het recht om
het gebied te betreden om zo bij uw huis of winkel te komen, ook als overige bezoekers niet
naar binnen mogen omdat het gebied afgesloten is. U kunt het gebied bij elke ingang
betreden met uw bewonerspas. Ook kunt u bij elke afgesloten steeg het terrein betreden op
vertoon van uw bewonerspas. Op de achterzijde van deze brief vindt u een overzicht van de
toegangspunten tot het evenemententerrein.
Samen met deze buurtbrief zijn de bewonerspassen verspreid, die tevens gebruikt worden
door ondernemers in het gebied. Elk adres ontvangt 4 bewonerspassen. Mocht u meer
passen nodig hebben dan kunt u dit per mail aangeven tot uiterlijk maandag 30 september
13:00 uur via info@opdenieuwerijn.nl.
Voor bewoners is een algemeen telefoonnummer opengesteld dat actief is wanneer de
toegangscontrole van kracht is. Dit telefoonnummer kunt u gebruiken als u problemen
ondervindt met de toegangscontrole rond het evenemententerrein. Dit algemene
telefoonnummer is 06-47423570. Mocht u naar aanleiding van deze buurtbrief nog vragen
hebben dan kunt u ons tot 2 oktober via bovenstaand e-mailadres bereiken.
Alvast een fijn Ontzet gewenst!
Met vriendelijke groet,
Organisatoren Op de Nieuwe Rijn
Mels Hartman, namens City Hall, Stadthouder, Einstein en Ons Hoekje
Marc Huisman, namens Annies en de Waag
David Zock, namens Aan de Rijn en Buddhas
Sander Dubbeldeman, namens Gaanderij en de Uyl van Hoogland

