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Veranderen van een stukje binnenstad is een zaak van samenwerking; van kennis van zaken
(van kwaliteit) en van zorgvuldig kiezen en handelen. Al die ingrediënten waren en zijn
aanwezig bij het tot stand komen van dit plein. Dat kost veel tijd. In een periode van meer
dan vier jaar is het steeds meer een gezamenlijk proces geworden tussen gemeente,
bewoners en wijkvereniging. Er ligt nu een mooi plein; mooi ontwerpen en mooi gemaakt.
En er is transparant en zorgvuldig gehandeld. Er is aan alle belangen zorgvuldig aandacht
besteed en het resultaat is meer dan de som der delen. Een toevoeging van kwaliteit van de
stad.
Een proces van meer dan vier jaar. Ik schets heel in ’t kort de gang van zaken en maak tot
slot een paar opmerkingen over de toekomst.
Initiatief
• In Sept. 2016 vond een werkgroep vanuit de wijkvereniging dat deze plek er fraaier kan
gaan uitzien dan de beoogde parkeerplaats op het dak van de ondergrondse garage.
Jan Pieters, Sonja Wagemans, Hans Brussee, Frank Mulder en ondergetekende waren
zeer gemotiveerd en we kregen steun van PAL wijkvereniging.
o De werkgroep presenteerde voor een grote groep bewoners in Sijthoff de eerste ideeën:
hoe mooi kan plein worden als niet meer op geparkeerd mag worden. En Remko
Slavenburg legde de Leidse stijl van inrichting van de openbare ruimte uit. Daarvóór
hadden we met hem en Rob Jansen al eens een oriënterend gesprek gehad.
• Er volgenden vele overleggen; stukken in de Hart van de Stadkrant; in het Leidsch
Dagblad en Leids Nieuwsblad; tijdens jaarvergadering PAL; en we kregen onverwacht
hulp van Studio VVKH van Ronald Knappers “als zijn geschenk aan de stad” (met Thomas
en Allen)
• In sept.’17 boden we het pamflet aan “Mooi plein aan de Garenmarkt”; aan wethouder
en raadscommissie.
• Inmiddels vond ook een meerderheid van de raad dat een mooie garage een mooi dak
verdient (motie juli ’17). De gangmaker daarbij was Walter van Peijpe, die al veel jaren
daarvóór eigenhandig een ontwerp voor het plein had getekend.
• Maar volgens de toenmalige wethouder pasten er nog wel ca. 20 auto’s op ’t plein.
Planvorming door gemeente
• In de herfst ’17 startte de gemeentelijke planvorming. O.l.v. Philipinne vd Schuyt als
gemeentelijk projectmanager en de ontwerpers Remko Slavenburg en later Patricia
Scholten
• Er vonden vele werksessies plaats in de breed samengesteld Klankbordgroep met
bewoners, ondernemers en ambtenaren. Met daarnaast allerlei overleg in kleinere
groepjes. En we kregen advies over de geluidsaspecten van prof. Cobussen.
• Kenmerkend was open transparante instelling van de gemeente. Een verdienste van
vooral Philipinne en ontwerpers.

• De discussies waren soms heftig zoals n.a.v.de ‘aanvullende bestuurlijke opdracht” over
handhaven van parkeerplekken voor het Kruitschip en over parkeeronderzoeken.
• Maar gelukkig lieten de nieuwe wethouder Fleur Spijker en haar collega Martine Leewis
in juni/juli 18 weten dat zij “’t liefst een plein zagen waarop niet geparkeerd zou
worden”. Ik zie Fred v.d.Loo en mezelf nog zitten in de wethouderskamer.
• Met hulp van een motie in de raad is dat er ook van gekomen!
• Zodat Patricia Scholte in Oktober ’18 een in de raadszaal een presentatie van het
definitieve ontwerp kan geven aan bewoners. En zodat de gemeenteraad in november
het definitieve besluit kon nemen op basis van een brief van Fleur Spijker 2 nov. 18
Aanleg van plein
• Start van de aanleg van het plein vond een jaar geleden plaats. (15 juli) De spade staat
nog trots in mijn halletje.
• Ook dat proces van aanleg werd prima begeleid door Rob Jansen en de aannemer en
• Het was opvallend met hoeveel vakmanschap en aandacht de aanleg gestaag vorderden.
Patricia, de ontwerpster nam geregeld poolshoogte.
• Dat oogst veel bewondering van de vele toeschouwers voor bijv. de stratenmakers en
voor het planten van de bomen en aanleg en onderhoud van de groene vlakken.
Tot slot nog twee opmerkingen over de toekomst
Gebruik van het plein; wat is haar functie?
• Het plein is niet alleen een plek voor kleinschalige evenementen. Het is ook een fraaie
entree van de binnenstad en het is een verblijfplek voor bewoners van dit deel van de
binnenstad.
• Welk soort evenementen kan hier plaatsvinden? Wat ons betreft alleen kleinschalige.
Om het vertrappen van de aanplant en de overlast voor de omwonenden te voorkomen.
• Wethouder Van Delft heeft gelukkig tijdens de vaststelling van het Evenementenbeleid
jaren toegezegd dat de gemeente samen met de wijkvereniging PAL opnieuw het
zogenaamde lokatieprofiel gaat bekijken. Hopelijk gebeurt dat met open vizier.
Beheer en onderhoud van het plein
• We willen graag samen met de gemeente het plein goed beheren en onderhouden. Want
iedereen vindt ’t mooi en zou ’t spijtig vinden als dat wordt aangetast
• In het kader van ‘Samen aan de slag’ gaan we afspraken maken met stedelijk beheer en
met de wijkregisseur René Verdel en de handhavers.
• Daarom hebben we een werkgroepje van omwonenden geformeerd. Die gaat afspraken
maken met de gemeente en die gaat de handen uit de mouwen steken om het plein zo
mooi te houden als ’t nu bijna is.
Ik feliciteer u allen met dit mooie resultaat en ik dank iedereen die zich hiervoor heeft
ingezet.
En ik hoop dat we samen het plein gaan koesteren en er veel van gaan genieten.
Huub Frencken (namens Werkgroep plein aan de Garenmarkt)

