
Samenwerkingsverband tussen buurtverenigingen van de Leidse binnenstad    

                                                        Heden en toekomst                                

 

Hogewoerd en omgeving, Maredorp-de Camp, Maredijkbuurt, Noordvest-Molenbuurt, Pancras-

West, Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West, De Put in de Oude Morsch, Tussen de Rijnen, 

Zeeheldenbuurt. 

 

Algemene bepalingen 

-1. De groep van, thans negen, samenwerkende buurtverenigingen van de binnenstad van Leiden 

spreekt in principe met elkaar en ook met de gemeente over algemene onderwerpen, die van belang 

zijn voor de gehele binnenstad. Het betreft onderwerpen, zoals participatie, bezoekerseconomie, 

verkamering, horecabeleid, evenementenbeleid en gezondheid, collegebeleid ten aanzien van 

binnenstad. 

-2. De samenwerkende buurtverenigingen trachten, zo nodig, over de hiervoor genoemde 

onderwerpen gezamenlijk op schrift een standpunt te formuleren. Zoals tot nu toe gebruikelijk is, 

wordt een zodanig standpunt door alle buurtverenigingen ondertekend. Dergelijke correspondentie 

wordt digitaal bewaard.  

-3. Indien over genoemde onderwerpen overeenstemming wordt bereikt en het noodzakelijk is dat 

hierover mondeling met de gemeente overlegd wordt, wordt dit gedaan door twee (maximaal drie) 

afgevaardigden van de samenwerkende buurtverenigingen. 

-4. Indien daartoe een reden bestaat, schrijft de ‘voorzitter van de voorzitters’ een vergadering uit. 

Van iedere vergadering maakt hij een korte besluitenlijst. De ‘voorzitter van de voorzitters’ roept ook 

een vergadering bijeen als één van de voorzitters dat op goede gronden verzoekt. 

-5. Het ‘voorzitterschap van de voorzitters’ van de samenwerkende buurtverenigingen wordt bekleed 

door één van de voorzitters. Deze voorzitter wordt gekozen door voorzitters van de samenwerkende 

buurtverenigingen voor een termijn van twee jaar. Dit voorzitterschap kan verlengd worden met 

maximaal twee jaar. 

-6. Het ligt voor de hand dat deze voorzitter deel uitmaakt van de delegatie van het onder punt 3 

genoemde overleg. 

-7. Het is mogelijk dat andere buurtverenigingen van de binnenstad zich aansluiten bij de groep van 

negen, waarbij het vanzelf spreekt dat door de nieuwkomer de hiervoor genoemde punten 

onderschreven worden.  

Slotbepaling 

-8. Nu Aart Martin de Jong bij de opstart van het samenwerkingsverband een belangrijke rol als 

‘voorzitter van de voorzitters’ heeft gespeeld, ligt het in de rede dat hij als constante factor, ondanks 

het feit dat hij in april 2023 aftreedt als voorzitter van PAL, tot april 2025 aanblijft als ‘voorzitter van 

de voorzitters’. 

 

Vastgesteld te Leiden, 16 december 2022. 


