
        Pieterswijk,  27 mei 2020  
 
Beste buurtgenoten, 
 
Wellicht hebt u het al vernomen, het is de eigenaar van het voormalige ABN 
AMRO kantoor (Oudendal Groep) toch gelukt om zijn zin te krijgen. De 
gemeente Leiden heeft besloten een vergunning te verlenen die hem in staat 
stelt om horeca in dit pand op Langebrug 12A te vestigen.  
 
Het is op zijn minst opmerkelijk hoe eenvoudig dit kan; gewoon aan geven dat 
het restaurant kleiner zal worden dan beoogd blijkt voldoende om de 
gemeente anders te laten beslissen. Nu was al bekend dat Oudendal Groep 
een bijzondere band heeft met de gemeente Leiden waardoor zij zelfs 
vergunningen krijgt op plekken waar niets meer vergund mag worden  (zoals op 
de Nieuwe Rijn voor de mega-pizzeria nu in aanbouw) maar dat het zo 
makkelijk zou zijn, dat hadden we echt niet verwacht. 
 
Uiteraard zijn we het hier niet mee eens en gaan we alles op alles zetten om 
dit besluit  alsnog tegen te houden. We kunnen hierbij wel wat h ulp gebruiken; 
mocht er iemand zijn met ervaring als jurist op het terrein van  bestuursrecht, 
dan komen we graag in contact met u. Hetzelfde geldt voor een persoon die 
ons kan helpen met de inzet van social media  of als u zich geroepen voelt om 
te helpen. U kunt in dat geval contact opnemen met Ad ri Klaassen via 
alamklaassen@online.nl . 
 
Voor alle duidelijkheid, wij  zijn bewoners van de Pieterswijk. Wij wonen met 
veel plezier in de wijk en zijn zeker niet tegen horeca of vooruitgang. He t 
enige dat we niet willen is groei van overlast zonder dat daar een goede reden 
voor is. Daarbij komt dat we het vermoeden hebben dat dit slechts een begin 
is want in de vergunningverlening wordt melding gemaakt van ‘ horecastraat 
Langebrug ’ en van ‘horecagebied Pieterswijk ’ … dit is voor het eerst en is 
zonder meer zorgwekkend.  
 
Bewoners die eerder een reactie (een bezwaar) hadden ingestuurd hebben  van 
de gemeente Leiden een Kennisgeving Besluit ontvangen via de post. Hebt u 
geen reactie ingestuurd, maar wilt u de informatie wel ontvangen, stuur dan 
een mail aan Adri Klaassen . Hij  zal u de brief en het besluit tot 
vergunningverlening mailen. Op pagina 13 van het besluit staat de 
bezwaarclausule vermeld, met daa rin tekst en uitleg over de te volgen 
stappen als u bezwaar wilt maken. Er resten nog vier weken waarin bezwaar 
gemaakt kan worden en we roepen iedereen op om dit vooral ook te doen.  
 
Laten we een front vormen, laat de gemeente Leiden weten dat de pittoreske 
Pieterswijk geen horecawijk en geen PietersDisney mag worden! 
 
Met vriendelijke groet,  
Bewonersgroep Pieterswijk 

mailto:alamklaassen@online.nl

