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Van de voorzitter
Beste buurtgenoten,
Mijn naam is Arjan Dekker en ik ben sinds begin dit jaar de nieuwe
voorzitter van het Buurtcomité. Ik volg Rob Erdbrink op, die zich vele
jaren heeft ingezet voor onze mooie buurt. Op 31 januari van dit jaar
heeft de jaarvergadering bij SSR plaatsgevonden, met aansluitend de
nieuwjaarsborrel. Hierbij heeft de bestuurswissel plaatsgevonden. Het was
een gezellige bijeenkomst, maar helaas met een beperkte opkomst. Hopelijk
zal deze vergadering in januari 2019 wat drukker bezocht worden.
Wisselingen die tegelijkertijd hebben plaatsgevonden: Selma Bernard
heeft ook afscheid genomen. We danken Rob en Selma hartelijk voor hun
jarenlange inzet, hulp en gezelligheid. Daarnaast zijn er gelukkig ook nieuwe
leden: Yvonne de Roo als secretaris, Marcel Spaargaren als algemeen lid, en
ikzelf. Kortom, een leuke en enthousiaste ploeg. Lijkt het u ook leuk iets
voor onze wijk te betekenen? Spreek ons dan aan zodat wij u nader uitleg
kunnen geven. Elke maand hebben wij een vergadering, daarnaast verdelen
wij onze taken zodat het voor iedereen leuk blijft.
Wat staat er dit jaar op stapel? Allereerst zijn we momenteel weer bezig met de organisatie van het Buurtfeest.
Deze vindt traditiegetrouw in het Plantsoen plaats en wel op zondag 10 juni. Zet dit dus alvast in uw agenda!
Er komen ieder jaar meer mensen en als het weer een beetje meewerkt, verwachten we dit jaar wederom een
groot succes.
Verder kunt u natuurlijk weer rekenen op twee buurtkranten. Dit is de eerste, de volgende verschijnt in
november. Leuke artikelen, interviews en andere wetenswaardigheden over en uit de buurt. Kijk trouwens ook
eens op de website: www.hethoogstewoerd.nl. En als u zelf iets leuks heeft te melden, aarzel dan niet om het
ons te mailen: redactie@hethoogstewoerd.nl.
Verder hebben we natuurlijk ook nog een serieuze taak: We voeren overleg met de Burgemeester, gemeente en
politie. Aandachtspunten als verkamering, overlast door AiBnB, “verfestivalisering” komen daarbij uitgebreid
ter sprake. Zie hiervoor ook het uitgebreide artikel over het bezoek van Burgemeester en Wethouders in de
wijk en het overleg tussen de wijkverenigingen en de Burgemeester elders in dit blad. Als er iets is waar u mee
zit aangaande de buurt, meld het ons dan ook. Wellicht kunnen we helpen. Daar zijn we voor!
Ik hoop u op 10 juni te mogen begroeten op het Buurtfeest in het Plantsoen. Onder het genot van een hapje,
drankje en muziek maken ik en de andere leden graag nader kennis met u. Een mooie gelegenheid om ook
andere buurtgenoten te leren kennen!
Hartelijke groet,
Arjan Dekker, Voorzitter Buurtcomité Hogewoerd e.o.

Cartoon door Maarten Wolterink
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Voorwoord van twee buurtbewoners
door Hella Haanstra en Ward Heij

Beste buurtbewoners,
Wij zijn Ward en Hella en wij zijn respectievelijk een en vijf
jaar geleden komen wonen op de Hogewoerd. We vinden het
ontzettend leuk dat wij als studenten ook een woordje mogen
doen in de bekende buurtkrant en geven jullie graag een kijk in
het leven van een Hogewoerds studentenhuis.
Zoals veel huizen op de Hogewoerd is dat van ons drie verdiepingen
hoog, met op elke verdieping twee bewoners, een douche en een
keuken. De charme van het huis laat zich zien in de combinatie
van kleinschaligheid en gezelligheid. Waar de mogelijkheid tot het
ontmoeten van huisgenoten er zeker is, is er zeker ook veel ruimte
voor jezelf. We zijn gezegend met een prachtige tuin, inclusief
hangmat, voor zomerse barbecues.
Het echte genieten begint echter pas zodra je de deur uitstapt.
Tegenover ons huis bevindt zich Sam’s Hengelsporthuis, een
toevluchtsoord voor de lokale hengelsportliefhebber. Welk tijdstip
van de dag dan ook, bij het verlaten van de deur kun je rekenen op
een amicaal ‘goedemorgen, buur!’ van Sam en zijn vele vrienden
die voor de winkel de orde van de dag staan te bespreken.
Eenmaal buiten is het fijne van deze buurt dat je alles binnen handbereik hebt – ideaal voor een student zonder
auto. Even boodschappen doen kan zo bij de Dirk, de Hoogvliet, en een persoonlijke favoriet: de Zam Zam. Niet
te vergeten is natuurlijk de vishandel om de hoek, ideaal voor een wekelijkse portie kibbeling. Met het centrum
op kruipafstand is een tripje naar de markt natuurlijk zo gemaakt, iets dat wij graag doen op woensdag- of
zaterdagmiddag. Een student zou een student niet zijn zonder vereniging en dus bevinden wij ons vaak genoeg
op SSR, maarliefst 80 meter van ons huis verwijderd. Kortom, de Hogewoerd heeft een ideale ligging en is –
zeker voor ons – van alle gemakken voorzien.
Wat ons in ons eerste jaar SSR meteen opviel is de betrokkenheid van de vereniging met de buurt. Een gezonde
relatie tussen vereniging en buurtbewoners is onmisbaar voor het voortbestaan van een studentenvereniging
in de binnenstad. Zeker met de uitbreiding voor de deur hopen we dat SSR – en daarmee ook haar studenten
– zich welkom blijven voelen op de Hogewoerd en SSR zich op haar beurt net zo blijft inzetten voor de buurt
als nu.
Binnenkort studeren we beiden af, wat voor veel studenten een nieuwe plek betekent. Wij vinden het echter
hier zo goed vertoeven dat een verhuizing er voorlopig nog niet in zit.
Groetjes,
Ward en Hella
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Financieel jaarverslag 2017
Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. heeft het jaar 2017 afgesloten met een negatief resultaat van
€ 995,18. We geven meer uit dan erbinnen komt. Dit komt mede door de oplopende kosten van ons steeds
populairder wordend buurtfeest en het buurtinitiatief.
Toelichting Verlies en Winstrekening
De advertentie-inkomsten zijn dit jaar ongeveer gelijk gebleven. Hier zijn we blij mee. Ook omdat Richard van
Dinter (nieuwe) adverteerders wist te interesseren. De uitgave van de buurtkrant is een grote kostenpost maar
met de opbrengst van de advertenties kunnen wij dit geheel bekostigen. Wij willen onze adverteerders hartelijk
danken voor de trouwe bijdrage. Hierdoor kunnen we onze mooie buurtkrant blijven uitgeven.
Van de gemeente Leiden hebben we dit jaar weer subsidie ontvangen, namelijk €2499,00 (Dit bedrag is gebaseerd
op het aantal inwoners van de wijk). Onze buurtwebsite is geüpdatet mede dankzij twee zeer enthousiaste
studenten van SSR.
Het Buurtfeest was wederom een groot succes en de opkomst was weer hoger dan het jaar ervoor.
In het bijzonder willen we hiervoor studentenvereniging SSR bedanken. Zonder hun hulp en inzet hadden
we er niet zo’n mooi feest van kunnen maken. Ook Fonds 1818 en gemeente Leiden willen we bedanken
voor de verstrekte subsidie en natuurlijk vereniging Het Plantsoen voor hun financiële bijdrage en het mede
organiseren van het buurtfeest.
Het buurtfeest heeft in totaal € 3924,38 gekost en hiervan is alles zoals de kramen, de vergunningen, het
springkussen, de onkosten voor de door vrijwilligers gemaakte hapjes tot de muzikale bijdrage Necessary, de
huisband van studentenvereniging SSR, van betaald.
De kosten voor het buurtinitiatief, het uitdelen van perkplantjes (geleverd door Bert Kulk) tijdens het buurtfeest
bedroeg € 795,00. Verder zijn de uitgaven voor de Algemene Ledenvergadering € 109,33, en het totaal voor
bankkosten, administratie, verzekering en contributies bedroeg € 300,49.
De bestuurskosten waren € 425,00 en de algemene kosten € 52,77. U kunt alles terugvinden in de balans van
2017, die u kunt opvragen bij het Buurtcomité.
Vooruitblik 2018
In januari 2019 staat er weer een algemene jaarvergadering op de agenda.
Verder zal er weer maandelijkse een buurtcomitévergadering plaats vinden waar we de actuele ontwikkelingen
die van belang zijn voor onze wijk doorspreken. Natuurlijk zal ons jaarlijkse bestuursuitje in 2018 ook niet
ontbreken.
Verder staan er weer twee buurtkranten gepland en willen we onze buurtwebsite
“Hethoogstewoerd.nl” en Facebook “Buurtcomité Hogewoerd e.o.” zo actueel mogelijk houden door deze steeds
bij te werken en te onderhouden met de laatste berichten en ontwikkelingen, die voor u als buurtbewoner
interessant zijn.
Samen met studentenvereniging SSR en Vereniging Het Plantsoen zijn we druk bezig met het organiseren van
ons jaarlijkse buurtfeest die dit jaar op zondag 10 juni zal plaatsvinden.
Ook willen we waar mogelijk een bijdrage leveren aan buurtinitiatieven. Dus heeft u een goed idee voor een
buurtinitiatief laat het ons dan weten en misschien kunnen wij dan iets voor u betekenen.
Kortom; veel goeds om te melden. We zetten ons allemaal weer in om van 2018 een succesvol Buurtcomité jaar
te maken.
Door Rineke Ramakers, Penningmeester van Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.
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Column

door Jacowies Surie
In de film Rear Window (1954) van Alfred Hitchcock
zit de hoofdrolspeler aan huis gekluisterd door een
gebroken been. Uit verveling bespiedt hij zijn buren
vanuit zijn rolstoel bij het raam. Zo komt hij veel te
weten over het drama in de levens van zijn overburen en
op een dag vermoedt hij dat er een moord is gepleegd.
Rear Window is een van mijn lievelingsfilms.
Ik woon zelf al enige tijd in een appartement aan de
Hogewoerd en ik beken dat ik mij ook zonder gebroken
been graag schuldig maak aan burengluren. Ik heb al
heel wat overbuurmannen en -vrouwen zien komen en
gaan in de afgelopen jaren.
Het liefste nestel ik mij ‘s ochtends in mijn ochtendjas
en met een vers kopje koffie bij het raam. Als een ware
voyeur glijd ik zappend met mijn ogen van raam tot
raam, zoals Hitchcock dat zo mooi kon filmen. Het is
toch spannend om te bedenken dat zich achter ieder
raam, op slechts tientallen meters afstand, levens
afspelen waar ik geen weet van heb. Ik fantaseer
dan wat die alleenstaande oudere man op de begane

grond heeft meegemaakt in zijn leven. Is zijn vrouw
er vandoor gegaan met haar lover? En de vrouw in het
huis ernaast die hele dagen thuis zit, misschien lijdt zij
aan een zeldzame ongeneeslijke ziekte? Of die gast met
zijn gitaar op drie hoog, voor wie speelt hij die mooie
liedjes?
In werkelijkheid valt er niet veel te zien. Ik projecteer
alleen mijn eigen fantasie. Ik heb nog steeds geen
moord gezien. Sterker nog, het spannendste wat ik tot
nu toe zag was de groene Ikea gieter op de vensterbank
van mijn nieuwe overburen. Ik heb namelijk precies
dezelfde gieter.
Ondanks dat ik vaak naar de overkant gluur, denk dat
ik geen van mijn overburen zou herkennen als ik ze
tegenkom op straat of in de Dirk. Zo goed durf ik nou
ook weer niet te kijken. En mijn buren? Het spannendste
wat zij zien, is een vrouw in een badjas met een kop
koffie voor het vensterraam en een dromerige blik in
haar ogen!

7

Column

door Hans Heestermans
Glibberr, glipperr, de erenaam voor de echte
Leienaar, gaat terug op het werkwoord glippen in
de zin van ‘wegvluchten’. De eerste betekenis van
glipper is dan ook ‘vluchteling’. Het werd met name
gebruikt als scheldnaam voor burgers en edelen
die tijdens de 80-jarige oorlog uit de steden waren
uitgeweken. Vaak waren ze rooms- en Spaansgezind
en heulden ze met de vijand, de Spanjaard dus.
Glipper was dus oorspronkelijk een écht scheldwoord.
Niemand vind het immers aangenaam om voor
collaborateur te worden uitgemaakt. Zo schrijft
P.C. Hooft in zijn Neederlandsche Histoorien met
grote, ingehouden minachting (in vertaling van Levi
Miholits): “Enkele vluchtelingen, die men in die
tijd glippers noemde, waagden het om zich met de
gang van zaken te bemoeien. Ze boden Baldes (een
Spaans legeraanvoerder) aan om een bericht aan de
Leidenaars te sturen in de vaste overtuiging dat die
zich zouden laten overhalen (om zich over te geven).”
Die glippers waren dus collaborateurs van het zuiverste
water. Maar een scheldnaam kan tot geuzennaam, tot
erenaam worden. Een naam waar men trots op is.
Overigens: een echte Leidse glibber moet eigenlijk
binnen de singels moet wonen, niet erbuiten.
Breeveertien In de Breestraat, op nummer 14, is
een kapperszaak gevestigd. Het heeft de fraaie naam
Bré 14. De eigenaar is zich er waarschijnlijk niet van
bewust dat de Breeveertien een zandbank is, oftewel,
zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal het zo
mooi omschrijft: “Naam eener groote, breede zandbank
vóór de Hollandsche kust die vroeger, bij Katwijk
beginnende en op een afstand van 6 geogr. mijlen van
de kust als een elleboog ombuigende, zich uitstrekte tot
op de hoogte van Tessel, doch thans, ten gevolge van
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veranderingen in den bodem, eene uitgestrekte vlakte
vormt, dwars van Noordwijk in noordoostelijke richting
zich uitstrekkende tot dwars van Callantsoog. Blijkbaar
is de naam ontleend aan de doorgaande gelijkmatige
diepte van omstreeks 14 vadem water welke daarop
gevonden wordt.” En mogelijk weet hij ook niet dat de
Breeveertien opvaren zoveel betekent als ‘het slechte
pad opgaan’, ‘een verdorven, zedeloos leven leiden’. Zo
zegt een van de hoofdfiguren uit Klaasje Zevenster
van Jacob van Lennep tegen een hem bekend meisje
dat hoer is geworden: “Kon ik dat denken ... dat je zoo
de Bree-Veertien zoudt zijn opgevaren?”
Definities De man die de Grote Van Dale tot het
gezaghebbendste woordenboek van Nederland en
Vlaanderen heeft gemaakt was de Leidse geleerde dr.
C.H.A. Kruyskamp. Tot aan zijn dood woonde hij in
het fraaie pand Rapenburg 49. Het huis kende geen
behang; alle muren waren voorzien van boekenkasten.
Vol met kostbare boeken. Kruyskamp was een
eigenzinnig mens. Dat kwam tot uiting in sommige
van zijn definities. Hij hield zeer van klassieke muziek
en vond popmuziek hoogst verwerpelijk. Die afkeer
bracht hij tot uiting in de definitie van popmuziek:
‘op de rock ’n roll gebaseerde, bij jeugdige en
onrijpe personen in de smaak vallende hedendaagse
amusementsmuziek.’ Ook sport behoorde niet tot
zijn favoriete bezigheden. Zo moest volleybal het
doen met de definitie: ‘spel, bestaande uit het slaan
van een bal over het net waarmee zelfs grote mensen
zich vermaken.’ Voor deze soort subjectieve definities
beriep hij zich op de 18de-eeuwse Engelse lexicograaf
Samuel Johnson. Die omschreef hengel als: ‘een stok
met aan de ene kant ’n dobber en aan de ander kant
een idioot.’

UITNODIGING

Buurtfeest in het Plantsoen op 10 juni 2018 van 15:00 tot 18:00
Beste buurtgenoten,
Via deze weg willen wij alle wijkbewoners uitnodigen voor het
buurtfeest op zondag 10 juni van 15:00 tot 18:00 in het Plantsoen
ter hoogte van de fontein. Het thema van deze editie is ‘Buur(t)
praatjes’ met als doel om meer in contact te komen met onze
buurtgenoten!
Tijdens de buurtborrel met hapjes, drankjes, activiteiten en muziek
willen wij graag dat alle verschillende inwoners van onze wijk
gezellig met elkaar gaan praten. Er zullen activiteiten voor kinderen
zijn, zoals een springkussen, schminken en schilderen. De huisband
van SSR-Leiden, Necessary zal een spetterend optreden verzorgen.
Mocht u het leuk vinden om bij te dragen aan het buurtfeest in de
vorm van hapjes? Stuur een mailtje met welk gerecht u wilt maken
naar redactie@hethoogstewoerd.nl. Uiteraard is er in overleg een
vergoeding voor uw hapjes mogelijk.
Hopelijk tot 10 juni!
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Verslag binnenstadsberaad
Na het bezoek van Burgemeester en Wethouders op vrijdag 17 november 2017, waarbij we een presentatie
hebben gegeven over onze wijk bij SSR en een wandeling door de wijk hebben gemaakt, heeft de Burgemeester
aangegeven nauwer contact te willen hebben met de buurtverenigingen. Hiervoor zijn de voorzitters van de
buurt- en wijkverenigingen De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredijkbuurt, Maredorp de Camp,
Noordvest/Molenbuurt, Pancras West, Pieters-en Academiewijk en Levendaal-West, Transvaal, Tussen de
Rijnen, en Zeeheldenbuurt bijeengekomen.
De initiator hierin is de Heer René Verdel (wijkregisseur van de gemeente Leiden) die wij hiervoor hartelijk
willen bedanken. Door dit overleg ontstaat er een nauwer contact met de gemeente waardoor de problematiek
die er speelt meer aandacht krijgt. Wel wil ik hierbij benadrukken dat er heel veel dingen juist goed gaan binnen
Leiden. Maar we moeten het met zijn alleen doen, om te blijven werken aan een mooie woonomgeving, waarbij
wij onze inspraak hebben. Heeft u te maken met problematiek, meldt het ons! Dit kan door ons te mailen naar
secretaris@hethoogstewoerd.nl
Na een goede voorbereiding en diverse overleggen met de wijkvoorzitters zijn wij op 19 februari bij de
Burgemeester op bezoek geweest en zijn de knelpunten die er spelen met hem besproken. Hierbij zijn wij
hartelijk ontvangen en was er alle tijd voor ons. Besproken zijn zoals overlast door verkamering, panden
die permanent worden gebruikt als AirBnB, parkeerproblemen in de wijk, overlast van fietsers, de groei aan
festivals met de daarbij (helaas) behorende problemen en geluidsoverlast.
Er is afgesproken dit overleg enkele malen per jaar in te plannen, al dan niet met de betreffende wethouders
die het onderwerp aangaat. Na het prettige en nuttige overleg is tussen de wijken onderling afgesproken
regelmatiger overleg te voeren omdat veel problemen in diverse wijken spelen, we de kennis kunnen delen en
bundelen en hierdoor gerichter met de gemeente in gesprek kunnen gaan.
De wijkvoorzitters hebben een Manifest geschreven waarin de knelpunten kort en bondig zijn omschreven,
dit Manifest is opgenomen in deze wijkkrant. Vanuit dit Manifest is inmiddels de afspraak gemaakt de punten
in werkgroepen te gaan uitdiepen en deze punten met de politiek te gaan bespreken, waarbij het doel is met
oplossingen te komen waardoor aandacht voor en verbetering van de problematiek ontstaat.
Als buurtcomité zijn wij er voor alles wat er in de wijk (en binnenstad) speelt. Hiervoor zetten wij ons allen in.
Heeft u input die voor u of voor ons van belang is, mailt u ons dan. Zo kunnen we ons gezamenlijk inzetten
voor een nog betere woonomgeving!
Door Arjan Dekker

Met een Hifi-set van Number One komt muziek tot leven!
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Manifest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad
De Leidse binnenstad bloeit! De inspanningen van de gemeente om de binnenstadseconomie te stimuleren, de
stad leuker en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen hebben gewerkt. Maar er is ook een
keerzijde: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en ‘s nachts door uitgaand publiek, meer zwerfafval, meer
verkamering, onbegaanbare stoepen door terrassen en fietsen. In de Leidse binnenstad wonen circa 20.000 mensen.
Ook met hun belangen moet rekening worden gehouden. Het gaat om een goede balans tussen wonen, werken en
leven in de binnenstad. Dat is het beste recept voor een vitale binnenstad op langere termijn.
De Leidse wijk- en buurtverenigingen in de binnenstad roepen de politieke partijen daarom op om:
1.
Bij toekomstig beleid voor de binnenstad (programma binnenstad, evenementennota, horecavisie, het
cultuurkwartier, etc.) de belangen van bewoners evenwichtig mee te nemen en daarvoor criteria op te stellen. Naast
belangen van ondernemers (en evenementenorganisatoren) dient evenzeer rekening te worden gehouden met het
woon- en leefklimaat van bewoners.
2.
Bij de evaluatie van de evenementennota het huidige aantal evenementen en het maximale geluidsniveau
kritisch te bezien en tevens aanvullende inhoudelijke criteria te stellen aansluitend op het Leidse profiel ‘kunst en
kennis’. Bij de evenementen lijkt de balans doorgeslagen richting meer publiek en vermaak, veelal nog meer van
hetzelfde. Sommige evenementen leveren bovendien bijzonder veel overlast op voor omwonenden. Er zou meer op
de inhoud van evenementen moeten worden gestuurd, aansluitend op het Leidse profiel ‘kunst en kennis’. Bij gelijke
geschiktheid krijgt een evenement voorrang dat het best aansluit bij het profiel kunst en kennis.
3.
In een volgende Horecavisie niet meer af te wijken van de vastgestelde regels. Op de Nieuwe Rijn is de
gemeente achteraf akkoord gegaan met meer horeca dan in de Horecavisie is toegestaan. Dat is niet goed geweest
voor het vertrouwen van burgers in de politiek en kan bovendien leiden tot ongewenste precedentwerking.
4.
De verkamering van woonbuurten te beperken door o.a. per straat en/of buurt in het bestemmingsplan een
maximumnorm vast te leggen over het aantal verkamerde woningen en bij verkamering van een woning een inpandige
fietsenstalling verplicht te stellen. Het aantal verkamerde woningen in de hele stad stijgt, waardoor ook de nadelen
daarvan zichtbaar worden. Recent heeft de Raad bouwkundige voorwaarden gesteld aan onttrekkingsvergunningen
en dat is een eerste stap. Een te hoog percentage verkamerde woningen in straten en buurten kan echter leiden
tot een onevenwichtige bevolkingssamenstelling en overlast, denk bijvoorbeeld aan Transvaal, de Pieterswijk en
Hogewoerd e.o. Dit is slecht voor de sociale cohesie en leefbaarheid.
5.
Samen met de wijkverenigingen de gevolgen van Airbnb in kaart te brengen en op grond daarvan maatregelen
te formuleren om nadelige gevolgen voor buurtbewoners te voorkomen. In Leiden zijn circa 300 Airbnb-panden.
Daarvan lijkt een aantal permanent in gebruik als hotel, met dagelijks groepen nieuwe gasten en schoonmaakbusjes
op de stoep, en overlast voor de buurt. Indirecte nadelen van Airbnb zijn dat de buurpanden niet verzekerd blijken
bij brand en er sprake is van waardevermindering van omliggende panden. Vooralsnog heeft de gemeente gekozen
geen voorwaarden te stellen aan Airbnb.
6.
Bij projecten van marktpartijen burgers tijdig te informeren, vooraf kwaliteitseisen te stellen waaraan de
participatie van burgers bij deze projecten moet voldoen en dit achteraf te verifiëren. Private investeerders kunnen
een goede bijdrage leveren aan de Leidse binnenstad. Bijvoorbeeld met nieuwe culturele initiatieven, horeca
of woningen. Belangrijk is wel dat bewoners niet op achterstand worden gezet bij de informatievoorziening en
betrokkenheid. Tot nu toe schort het vaak aan de participatie van bewoners bij dit soort initiatieven door het
ontbreken van kwaliteitseisen waaraan participatie zou moeten voldoen.
Veel gaat goed in de Leidse binnenstad en dit moet ook zo blijven! Graag gaan we met alle politieke partijen en het
nieuwe college straks in gesprek over hoe we het woonklimaat en de leefbaarheid in de Leidse binnenstad verder
kunnen versterken.
Buurt- en wijkverenigingen De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredijkbuurt, Maredorp de Camp,
Noordvest-Molenbuurt, Pancras West, Pieters-en Academiewijk en Levendaal-West, Transvaal, Tussen de Rijnen en
Zeeheldenbuurt.
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Verslag Buurtkaderoverleg van 15 maart 2018
Het buurtkaderoverleg wordt driemaal per jaar gehouden. De locatie van het overleg is op het politiebureau
Langegracht. Erbij aanwezig zijn (als het lukt) alle wijkagenten, vertegenwoordiging van handhaving,
procesregisseurs van de gemeente en vertegenwoordiging van alle buurtcomités van Leiden. Voorzitter van het
overleg is “onze voormalige wijkagent Willem van Vliet”.
Tijdens het overleg worden vooral zaken op het gebied van veiligheid en overlast besproken. De wijkagenten
melden allerlei zaken die aangepakt zijn in hun wijk en zaken waar nog steeds de focus op ligt etc. Helaas is
er soms sprake van een zogenaamd “waterbedeffect” waardoor overlast van bijvoorbeeld zwervers die bij het
Centraal Station worden geweerd door optreden van politie en handhaving zich verplaatst naar andere wijken.
Alle wijken kunnen tijdens dit overleg ook aangeven waar zij vinden dat aandacht voor zou moeten zijn.
Veel problematiek die bij ons in de wijk speelt, speelt ook in andere wijken in Leiden en/of de binnenstad.
Namens ons comité waren Yvonne de Roo en Peter Wieberneit aanwezig. Wij hebben aandacht gevraagd voor
de volgende punten:
t Wat zijn de resultaten geweest van de “Cleansweep” die we hebben gehad op de Hogewoerd. Er zijn op de
Hogewoerd en een paar straten erom heen in totaal 154 fietsen verwijderd. (Overigens zijn in Leiden door
het fiets fout, fiets weg in totaal vorig jaar 11.000 fietsen verwijderd). De wegen zijn extra geveegd tijdens
de Cleansweep. Verkeerd parkeerders zijn aangesproken etc. Helaas merken we dat erna toch al snel weer
overal fietsen staan. Het is soms niet mogelijk om over het trottoirs te lopen. Hetzelfde geldt voor auto’s die
buiten de parkeervakken geparkeerd staan.
t We vragen of het mogelijk is om een stop op de uitgave van parkeervergunningen te geven of een quotum
van straten in te stellen. Onze wijkregisseur zal dit navragen.
t Er wordt “hard gereden” in onze straatjes. Je houdt vaak je hart vast zo hard als bijvoorbeeld scooters over
kruisingen razen zonder rekening te houden met verkeer van rechts.
t Op de Hogewoerd is onzes inziens mogelijk om nieuwe parkeerplekken toe te voegen doordat er bijvoorbeeld
vuilnisbakken zijn verwijderd.
t We vragen ons af waarom handhaving niet optreedt tegen foutparkeerders en dergelijke. Dit schijnt te
maken te hebben met dat niet alle handhavers hiertoe bevoegd zijn.
t Er wordt gevraagd om aandacht te hebben voor het “te zware en grote vrachtverkeer” in onze smalle
straatjes. Ze rijden zich regelmatig klem en het door de straten denderen van vrachtwagens beschadigt
onze huizen.
t De verkamering van woningen vinden wij zorgelijk. Het geeft o.a. overlast van fietsen en geluid. Waarom
wordt er niet bepaald dat er een inpandige berging moet zijn voor fietsen voordat er woonvergunning
wordt afgegeven? En we vinden dat er een maximum moet zijn aan het aantal verkamerde woningen per
straat.
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t Wij blijven de weggehaalde vuilnisbakken missen, we zien veel afval op straat en in het Plantsoen. Dit
heeft blijkbaar te maken met de Europese aanbesteding voordat er nieuwe besteld kunnen worden door de
gemeente.
t Regelmatig is de straatverlichting kapot in onze wijk. Dit zorgt voor een onveilig gevoel en slecht zicht.
Ondanks het daarover melden op de site van de gemeente, hebben wij de indruk dat het lang duurt voordat
het wordt gerepareerd.
Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel. We vinden de geplaatste planten- en bloemvakken erg leuk. We
hopen dat dit verder uitgebreid wordt. We zijn verder erg blij dat “de roestige sleper” bij de Rijnbrug eindelijk
weggehaald is. Door de plaatsing van de ondergrondse vuilnisbakken zijn we grotendeels verlost van overlast
van meeuwen. En we vinden onze wijk nog steeds erg leuk om te wonen en dit willen we graag zo houden!
Door de politie werd overigens gewaarschuwd dat er zogenaamde “Ierse travellers” actief zijn in Leiden.
Dit zijn Ierse mensen die in caravans rondtrekken door Europa. Ze bellen aan bij mensen bieden aan hun
dakbedekking te vervangen, tuin op te knappen, scharen te slijpen etc. Er wordt veel geld in aanbetaling voor
gevraagd en vervolgens niet of een slechte dienst geleverd. Een hoop ellende dus. Er wordt geadviseerd om
meteen de politie te bellen als er bij u aangebeld wordt door deze mensen.
Als afsluiting was er een presentatie door de afdeling GGZ Rivierduinen over de opvang van verwarde personen
in Leiden en hoe dit geregeld is. Het is de bedoeling dat verwarde personen (mits zij niets strafbaars hebben
gedaan) niet in een politiecel terecht komen maar worden opgevangen bij Rivierduinen. Bij die afdeling wordt
dan bepaald of behandeling en/of (gedwongen) opname noodzakelijk is.
Door Yvonne de Roo

De beste voeding voor uw hond of kat
af te halen in Leiden
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Hekjes langs het Plantsoen
door Anne Hofstede

In het boek ‘Eene aangename publieke wandeling’ (Steenbergen, De Jong en Van der Vlist, Leiden 1997)
citeert Van der Vlist de tekst van de borden die bij de ingangen van het Plantsoen waren geplaatst in 1836,
toen het park voor publiek werd opengesteld. Er stond:
‘Deze wandelplaats ten genoege van het publiek aangelegd wordt onder deszelfs bescherming gesteld. Men
verwacht, dat men zich onthouden zal eenige schade aan het plantsoen, of hetgeen tot de wandelwegen
betrekking heeft, toe te brengen, en dat een ieder zal medewerken anderen daar van terug te houden’.
Dat viel nogal tegen, want in 1889 stond, zo schrijft Van der Vlist, in het verslag van de gemeente:
‘De verschillende plantsoenen worden behoorlijk onderhouden.’t Is echter te betreuren dat zoo weinig
medewerking bij het publiek gevonden wordt. Vooral in het Plantsoen hebben heesters en bloemen zeer veel
te lijden zoo onder vernielzucht als van begeerlijkheid.’
Hoewel er tegenwoordig geen bord meer staat, geldt een dergelijk gedragsvoorschrift nog wel, het is namelijk
neergelegd in de Algemene Politie Verordening. En er wordt ook wel op gehandhaafd.
Het lijkt eigenlijk vanzelfsprekend dat de bezoekers van het Plantsoen zich realiseren dat ze zich in een
openbaar park bevinden en dat het in ieders belang is geen schade toe te brengen aan gras, struiken, bloemen
en bomen.
Helaas gaat dit in heel veel gevallen niet op. De in 1889 genoemde begeerlijkheid zal wel niet zo vaak
voorkomen. Bewuste vernielzucht zien we wameer, maar het Plantsoen heeft toch het meest te lijden onder
de intensieve recreatiedruk (barbecuen, vuurtjes stoken en koorddansen tussen de bomen) en op dit moment
ook onder het autoverkeer.
Half maart zijn de voethekjes langs de rijbaan verwijderd. Dit heeft als gevolg dat met fietsen en scooters
door het gras wordt gereden. De sporen daarvan blijven lang zichtbaar. Ook sommige automobilisten maken
‘dankbaar’ gebruik van het feit dat er geen hekjes staan en rijden rustig door het gras. Het wachten is op het
gebruik van het park als parkeerplaats. Ja heus, ik heb dit met eigen ogen gezien toen een aantal jaren geleden
in de bocht bij het beeldje van Jan Wolkers het hekje tijdelijk verwijderd was. Riskant is ook dat sommige
automobilisten op de weg sneller rijden, nu ze toch geen risico lopen op schade door het hek. De eerste
aanrijding met een geparkeerde auto heeft al plaatsgevonden.
De Vereniging Het Plantsoen (VHP) heeft dan ook met klem gevraagd om het plaatsen van nieuwe hekjes,
liefst op korte termijn.
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Krantenartikel over de wijk

‘Nieuwe onthulling vóór de taptoe’ door Loman Leefmans
Leiden * Het duurt enkele maanden langer voordat het
Leidens Ontzet-monument nabij het Plantsoen weer
in volle glorie zichtbaar is. Maar de werkzaamheden in
de directe omgeving zijn in ieder geval véér 3 oktober
gereed, zo laat de gemeente weten in een brief aan
buurtbewoners.
Het monument van Johan Altorf dateert uit 1924 en is
toen door koningin Wilhelmina onthuld, op de 350ste
verjaring van het beleg van Leiden. Het standbeeld
bevat de portretten van vier helden uit de strijd tegen
de Spanjolen: Willem van Oranje, Jan van Hout, Jan
van der Does en Louis Boisot. Elk jaar wordt er op 2
oktober een krans gelegd. „Het monument is ook het
officiële eindpunt van de taptoe”, aldus Rens Heruer,
(oud-) bestuurslid van zowel de 3 October Vereeniging
als de Historische Vereniging Oud Leiden. „Het beeld is eigendom van de gemeente en ik weet dat we bijna
elk jaar in de aanloop naar 3 oktober vroegen of het monument een beetje kon worden schoongemaakt en
het perkje eromheen kon worden opgeknapt”, aldus Heruer. Dat gebeurde, maar twee jaar geleden kwam de
gemeente met een omvangrijk plan om de hele verkeersroute van Lammenschansweg naar Hooigracht op te
knappen. En daarbij ook het monument, dat een beetje verscholen lag achter bomen en bosschages, weer vrij
te maken. Daardoor krijgt het een meer prominent aangezicht.
Veel van de werkzaamheden zijn inmiddels af. Onder meer het drukke verkeerspunt op de plek waar
Korevaarstraat, Jan van Houtkade, Geregracht en Lammenschansweg uitkomen, is vorig jaar vernieuwd. Wat
nog ontbreekt is een rotonde in het midden. En aan de oostkant moet nog een nieuwe, korte verbindingsweg
komen naar het Plantsoen. Die loopt direct langs het nu wat kale monument dat van zijn perkje is ontdaan.
De aanleg van dat nieuw stuk weg tussen Plantsoen en Geregracht is echter een aantal maanden vertraagd, zo
meldt de gemeente nu. Bij graafwerkzaamheden bleek dat een gasleiding niet diep genoeg in de bodem lag.
En voordat de leiding dieper ingegraven kan worden, wil Erfgoed Leiden eerst de resten van een zeventiendeeeuwse stadsmuur daaronder inspecteren. Dat gaan de archeologen doen in mei waarna in augustus de leidingen
verlegd worden. Volgens planning zijn alle klussen geklaard véér Leidens Ontzet. Dat is dan ook het moment
voor de presentatie van het dan ingegraven, opgekalefaterde en met begroeiing omzoomde monument; als de
taptoe wordt gelopen en een nieuwe bloemenhulde wordt gebracht. En, zo merkt een woordvoerster van de
gemeente op, het wordt dan ook een vast onderdeel van het Leidse Singelpark.
Uit het Leidsch Dagblad van dinsdag 10 april 2018
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Advertentie

WERKNEMERS. HOE VERBIND JE ZE BETER AAN JE BEDRIJF?
Ook in de gezellige buurt van de Hoge Woerd zijn aardig wat bedrijven gevestigd. Deze keer daarom
notariële informatie voor de ondernemer. Bent u in loondienst, lees dan ook zeker verder. Het kan
ook u op ideeën brengen.
De verwachtingen voor onze economie zijn positief. Het Centraal Planbureau voorziet een verdere
groei in 2018. Goed nieuws, maar de arbeidsmarkt zal wel krapper worden. Het wordt straks dus
moeilijker om goede werknemers te vinden én te houden.
Er zijn bedrijven die daarom hun werknemers meer salaris betalen. Maar we zien in onze notarispraktijk
ook dat bedrijven hun mensen op een andere manier aan hun bedrijf verbinden. Dat kan op verschillende
manieren.
Het overkoepelende begrip hiervoor is ‘werknemersparticipaties’. Participeren houdt in dat je
werknemers mee laat delen in de financiële groei van je bedrijf. Dat doe je bijvoorbeeld door
werknemers aandelen te geven of te laten kopen. De werknemers kunnen hierdoor het recht krijgen
om mee te praten of zelfs mee te beslissen met de aandeelhouders.
Een vereenvoudigd voorbeeld uit de praktijk.
Patrick heeft een grafisch bureau. Joost en Karlijn werken vijf, respectievelijk zeven jaar bij hem. Ze
hebben ieder een mooie eigen klantenkring opgebouwd. Patrick wil graag dat Joost en Karlijn bij het
bedrijf blijven en wil ze daarom mee laten delen. Daarom wint hij advies in bij zijn Netwerknotaris, die
met Patrick alle kanten van het verhaal bekijkt. Wat betekent werknemersparticipatie voor Patrick zelf,
voor het bedrijf en voor Joost en Karlijn individueel? Patrick wil Joost en Karlijn financieel laten delen,
maar twijfelt om ze ook zeggenschap te geven. Hij besluit wel dat ze alle financiële informatie van het
bedrijf mogen inzien en daarover mogen meepraten. Als dat goed gaat, wil hij in de toekomst misschien
meer zeggenschap delen. De route die de Netwerknotaris uitstippelt is daarom als volgt.
Eerst richt Patrick een bv op. Zijn grafisch bureau wordt daarin ‘ingebracht’. Patrick krijgt 94% van de
aandelen van de bv. Voor Joost en Karlijn worden speciale aandelen gecreëerd waardoor ze wel meedelen
in de winst van de bv maar nog geen zeggenschap krijgen. Ze krijgen ieder 3% van de aandelen in de bv,
omdat dit op dit moment fiscaal het meest interessant is voor hen.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor u en uw bedrijf als het gaat om het vasthouden van uw
goede mensen? BMS Netwerk Notarissen adviseert u hier graag over. En als u vervolgens overgaat tot
actie, stippelen we graag samen de hele route uit om tot het gewenste resultaat te komen.
BMS Netwerk Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
telefoon 071- 516 29 30
e-mail info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl
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Buurtwhatsapp

Beste buurtbewoners,
Het buurtcomité Hogewoerd e.o. is benaderd door de politie om voor onze buurt een Whatsappgroep
Buurtpreventie op te zetten en te beheren. Er zijn al veel wijken in Nederland waar deze groepen al bestaan.
Zo ook in Leiden onder andere in de Mors en Zeeheldenbuurt. Aangezien ook landelijk veel van deze
Whatsappgroepen bestaan is hiernaar onderzoek gedaan en aangetoond dat deze groepen preventief werken en
daardoor zorgen voor een daling van de criminaliteit in deze wijken. Verder neemt de reactiesnelheid en daarmee
de pakkans van daders door de politie enorm toe. Waarom is het eigenlijk belangrijk om zo’n groep ook in onze
buurt te hebben:
- Meer ogen en oren op straat
- Veiliger gevoel
- Wijkagent/politie krijgt gedetailleerde tips
- Grotere cohesie in de buurt
- Daling criminaliteit
Wat wordt er verwacht van de deelnemers aan de Whatsappgroep:
- Alleen Whatsappen bij verdachte situaties (dus niet dat je kat kwijt is!)
- Appen volgens de SAAR methode (Signaleer, alarmeer, app en reageer)
- 112 gebeld? App het! (voorkomt onnodig 112 bellen)
- Loos alarm? App het!
- Fotografeer (als dat mogelijk is) het delict (denk altijd aan je eigen veiligheid)
De SAAR methode
- Signaleer
- Alarmeer 112 (De app vervangt niet de melding bij de politie!)
- App het delict, signalement, kenteken, welke richting de
verdachte opging, etc
- Reageer op elkaar, vul het beeld aan (dit heeft veel waarde voor de politie, zij krijgen onmiddellijk door dat de
verdachte bijvoorbeeld drie straten verderop weer is gesignaleerd).
Er zullen stickers en/of borden aangevraagd worden bij de gemeente waarop kenbaar gemaakt wordt dat de
Whatsappgroep buurtpreventie actief is in onze wijk. Het is aangetoond dat dit een preventieve werking heeft.
De Whatsappgroep wordt aangemeld bij de politie en de wijkagent.
Het is handig als je je ook aanmeldt voor burgernet. Als de politie op zoek is naar iemand in onze
buurt kun je het burgernetbericht delen in de Whatsappgroep. Dit is uiteraard niet
verplicht.
Hoe kan je deelnemer worden van deze
Whatsappgroep:
Stuur een mailtje naar secretaris@hethoogstewoerd.nl
met daarin je naam, straat en huisnummer en uiteraard
het telefoonnummer van je mobiel. Om de
Whatsappgroep up to date te houden vragen we je ook
om het door te geven als je verhuist.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onze buurt
veiliger wordt!
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Verslag jaarvergadering en nieuwjaarsborrel 31 januari 2018
Arjan Dekker verwelkomt alle aanwezigen en in het
bijzonder Rene Verdel (procesregisseur van de Gemeente
Leiden) en bedankt SSR voor de goede samenwerking en
het gebruik van hun ruimte.
Zoals Rob Erdbrink al had aangekondigd in de vorige
buurtkrant hebben zowel hij als Selma Barnard hun
functie als voorzitter en secretaris neergelegd. Rob heeft
de afgelopen jaren met veel inzet body gegeven aan het
buurtcomité en ons comité goed in de picture gezet
bij de gemeente. Rob heeft hiervoor veel tijd gestoken
in het bijwonen van overleggen met de gemeente. Het
buurtcomité heeft veel gehad aan Rob met zijn juridische
achtergrond en kennis. Samen met zijn juridisch goed
onderbouwde correspondentie heeft Rob heel wat doelen
voor ons bereikt. Hierin werd hij ondersteund door Selma
als secretaris en medeorganisator van het buurtfeest. Arjan
bedankt ze allebei voor hun geweldige inzet de afgelopen
tien jaar! Nogmaals dank jullie wel Rob en Selma!
Het bestuur is dus gewisseld. Arjan Dekker en Peter
Wieberneit volgen Rob gezamenlijk op als voorzitter.
Samen zullen zij onder andere deelnemen aan overleggen.
Yvonne de Roo volgt Selma op als secretaris. Melcher
van Nieuwkoop is de praeses van SSR-Leiden. Marcel
Spaargaren is ondersteunend lid. Bestaande leden die
blijven zijn Rineke Ramakers, Ria Vreeburg en Richard
van Dinter. Arjan stelt zich voor als voorzitter.
Peter Wieberneit geeft een korte vooruitblik op 2018 en vertelt over de diverse overleggen waar wij als
buurtcomité aan deelnemen zoals het buurtkaderoverleg en het burgemeesteroverleg wat dit jaar weer
opgestart wordt. Hierin komen allerlei zaken aan de orde zoals veiligheid in de buurt, maar ook overlast van
vrachtverkeer, overlast van fietsen, verregaande verkamering en dergelijke. Ook zoeken we als buurtcomité
de samenwerking op met andere buurtcomités door meer overlegmomenten samen te gaan plannen. Een
mooi voorbeeld hiervan is vanavond te zien, want beide voorzitters van het buurtcomité van de Pieters- en
Academiewijk zijn vanavond aanwezig!
In 2018 zal er ook een door de gemeente en handhaving
aangekondigde “Clean Sweep” plaatsvinden van de Hoge
Woerd en omgeving. De handhavers zullen dan letten
op overlast van verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen,
weesfietsen zullen gelabeld en verwijderd worden en er
zal toezicht zijn op aangeboden afval en/of bedrijfsafval.
Nogmaals wordt benadrukt dat het buurtcomité er voor
de buurt en zijn bewoners is, dus meld vooral knelpunten.
Rineke Ramakers presenteert de jaarcijfers. Zij heeft dit
het afgelopen jaar weer secuur en goed gedaan! Melcher
van Nieuwkoop vertelt in het kort welke plannen SSR
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heeft in 2018. Dat is de jaarlijkse SSR-barbecue en de plannen met het
pand aan de Utrechtse Veer 3 wat zij sinds kort in hun bezit hebben.
Pien Lambermont van de wijkgroep Buur(t)contacten vertelt een en
ander over de buurtactiviteiten die zij organiseren, zoals de maaltijden
iedere derde zondag van de maand in ons buurtcafé de Plantage. Ria
Vreeburg laat de aanwezigen de presentatie zien zoals deze ook gegeven
is aan Burgemeester en Wethouders tijdens hun bezoek op 17 november
2017, waarbij de goede maar ook de verbeterpunten in onze wijk werden
belicht.
Als buurtcomité zijn wij door de politie benaderd om een whatsapp buurtpreventie groep op te zetten. Yvonne
de Roo geeft hierover een presentatie. Groot voordeel van zo’n whatsappgroep is dat criminaliteit in de wijk
snel gesignaleerd wordt en dat dit inmiddels zijn waarde bewezen heeft. Aanwezigen op de vergadering kunnen
zich alvast opgeven om hier aan deel te nemen. Later in het jaar zal er nog een folder huis aan huis worden
bezorgd waar een en ander duidelijk in omschreven wordt en zal verteld worden hoe je aan deze groep kunt
deelnemen. De vergadering wordt afgesloten met een uitnodiging voor een drankje aan de bar.
Door Yvonne de Roo

Uitnodiging buurtbarbecue 19 mei 2018 bij SSR
Net als vorig jaar organiseert SSR-Leiden een gratis buurtbarbecue voor de hele buurt op zaterdag 19 mei. Wij
nodigen iedereen hiervoor van harte uit. De barbecue vindt plaats van 17:00-22:00 voor Hogewoerd 108. Kom
vooral genieten van onder andere een troubadour, een smoothiebar, een wijnproeverij en natuurlijk lekker
eten. Ook worden er rondleidingen aangeboden om SSR van binnen te bekijken. Dit jaar kunnen jullie ook de
Utrechtse Veer 3, ons nieuwe pand, zien! Voor de kinderen is er een kindertafel waar zij zich uitstekend kunnen
vermaken. Opgeven voor de barbecue is niet nodig. We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!
Door Melcher van Nieuwkoop
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Interview met Pien Lambermont
door Jan Maarten Leentvaar

Kun je iets vertellen over jezelf? Je leeftijd misschien… en hoe je aan de
Hogewoerd terecht bent gekomen?
Ik word in november 80 – dat mag je best vragen – en ben hier komen wonen
in voorjaar 2004. Daarvóór woonde ik in een woongroep, in een hofje tussen
de Middelstegracht en de Uiterstegracht (Zwartehandspoort). Dat was een
heerlijk huis, ik vond het erg om weg te gaan. Maar vanwege mijn spierziekte
moest ik verhuizen naar een makkelijkere woning, zonder trappen. Ik heb
lang gezocht en was heel blij dat ik deze woning op de Hogewoerd vond. Ik
wilde niet in zo’n appartementencomplex terechtkomen en dit huis was echt
een ‘geschenk’.
Wat maakt het wonen in deze buurt zo leuk?
Alles is hier lekker dichtbij. Door mijn ziekte kan ik namelijk niet ver lopen en
niet teveel dingen op een dag doen. En ik hou wel van ‘gedoe’ om me heen. Er
is cultuur, er is leven. Ik erger me ook niet zo gauw aan dronken lui die uit de
kroeg komen, dat hoort er gewoon bij.
Wat is er volgens jou veranderd in de wijk, sinds je hier woont?
Ik hoor dat de sociale cohesie is toegenomen. Door activiteiten is er meer samenhang tussen de mensen, ze
ondernemen meer samen. Tenminste, dat is wat ik hoor. Ik weet niet alles, want ik doe de dingen die ik zelf
belangrijk vind. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik meer mensen ken. Zeker als je ergens nieuw komt
wonen, zoals hier op de Hogewoerd, is het lastig om mensen te leren kennen. Je moet er wel wat voor doen.
Mensen doen hun voordeur open en ze zijn wég. Veel mensen wonen hier ook maar kort, zoals expats.
Hoe is de Wijkgroep Buur(t)contacten ontstaan? Heb je dat zelf opgericht?
Ja, de Wijkgroep heb ik zelf opgericht. In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanuit het rijk naar de
gemeenten gegaan. Toen werd ik voorzitter van de WMO-adviesraad in de gemeente Leiden. Dat heb ik 7 jaar
gedaan. Wij moesten adviseren over het hele sociale domein. Toen kwam de Participatiewet: burgers werden
aangemoedigd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven met behulp van vrienden, kennissen, buren… Ik dacht:
dat is leuk gezegd maar als je je buren nooit ontmoet, hoe weet je dan of iemand boodschappen voor je kan doen?
. Samen met mijn overbuurman Koos Dam - inmiddels verhuisd - hebben wij een project opgericht en daar
subsidie voor aangevraagd. Ook hebben we vrijwilligers getraind en flyers gemaakt. Bij iedereen in de wijk hebben
we een flyer in de bus gedaan met de vraag of ze met mij contact wilden opnemen. We hebben hier anderhalf jaar
over gedaan, met 10 vrijwilligers.
Heb je een goede raad of spreuk voor de buurtbewoners?
Verbind mensen met elkaar! Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet, maar zoek verbindingen. Daar word
je altijd rijker van als mens. Ontmoet elkaar. Heb het niet over de verschillen maar heb plezier in het elkaar
ontmoeten. Stop met oordelen, benader elkaar positief! En eentje van Aristoteles: “een beweging heeft een beweger
nodig”. Als je zelf niks doet, gebeurt er niks. Ofwel: het leven doet niks met jou, jij moet iets met het leven doen!
Hoe zie je de toekomst van de wijk?
Ik wil eigenlijk niet zo’n visie op de toekomst hebben. We leven in het hier en nu. Je neemt het stapje waarvan je
denkt dat dat morgen of overmorgen nodig is. Ik hoop wel dat ons werk wordt overgenomen! Het moet blijven,
ook als ik er niet meer ben. Als het zou verdwijnen is dat heel jammer, niet voor mezelf, maar omdat dit werk
toch iets oproept in de buurt. Ik weet ook heus dat veel mensen het ontzettend druk hebben. Met name de jongere
mensen, die benijd ik niet hoor. En niet iedereen heeft zin om zoiets te doen. Áls je het doet, moet je het wel vanuit
je hart doen!
Bent u benieuwd naar het gehele interview? Bezoek dan onze website www.hethoogstewoerd.nl!
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SSR in de wijk
Beste buurtbewoners,
Inmiddels ben ik al een half jaar voorzitter van het bestuur van de studentenvereniging
SSR-Leiden. Daarom ben ik wekelijks meer dan zestig uur te vinden op de Hogewoerd
108. Ik maak een hoop mee en het eerste waar ik nu aan denk was een klusochtend
bij ons in de buurt vanuit Stichting Present. Op vrijwillige basis hielp ik, samen met
de voorzitters van de andere verenigingen, een man met autisme die in een moeilijke
periode in zijn leven zit met het verven van zijn huis. Een mooie ochtend, vooral
omdat je je opeens in een hele andere wereld waant.
Op dit moment ben ik druk bezig met de jaarlijkse buurtbarbecue. ‘Bonden met de buren’? Jazeker, want op
zaterdag 19 mei vindt de buurtbarbecue plaats! Met het thema ‘Bonden met de buren’ hopen we jullie te zien
en te spreken op deze mooie dag. Het streven is om de buurtbewoners – jullie – een blik te laten werpen op
de vereniging, maar ook om te vragen wat wij als vereniging voor jullie kunnen betekenen. Met een mooi
programma, met onder andere een wijnproeverij, een smoothiebar, een kijkje in het nieuwe pand, een apart
kinderprogramma en een troubadour hopen we de buurt nog beter met elkaar te verbinden. Zie elders in deze
buurtkrant de uitnodiging. Ik heb er zin in!
De uitbreiding van SSR-Leiden aan de Utrechtse Veer 3 verloopt voorspoedig. Het is inmiddels acht maanden
geleden dat we het pand hebben gekocht en dat betekent dat er al een hoop is gebeurd. Op dit moment zijn
de plannen bijna klaar en kunnen we deze naar de gemeente sturen. De uitdaging is vooral het oplossen van
het groot aantal fietsen. Ik heb contact met de Denktank, de politie en de gemeente om dit aan te pakken.
Bovendien proberen we ook duurzaamheid mee te nemen in de verbouwing, aangezien dat ook een speerpunt
is geworden voor SSR. Ik begrijp dat onze uitbreiding wellicht wat vragen bij u oproept, dus ik nodig u maar
al te graag uit op (bijvoorbeeld) de buurtbarbecue om deze vragen te stellen. We zijn nieuwsgierig hoe wij
nog meer kunnen betekenen voor de buurt met de uitbreiding. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld een open
vergaderzaal of een open restaurant die door de buurt gebruikt kan worden.
Over duurzaamheid gesproken: op zaterdag 26 mei organiseert
onze duurzaamheidscommissie een dag over duurzaamheid.
Op dit evenement zullen diverse sprekers, waaronder sprekers
van de duurzamestudent.nl, GroenLinks en Leiden Green Keys,
een blik werpen op het onderwerp. De dag zal zowel gaan over
de vraag ‘waarom duurzaamheid?’ als over de vraag hoe wij
duurzaamheid in ons dagelijks leven kunnen inbrengen. De
dag begint om 11:00 en eindigt om 17:00 uur en vindt plaats in
het Leids Volkshuis. Tot dan!
Bent u benieuwd naar meer verhalen of heeft u vragen? Kom
een keer een kopje koffie bij ons drinken of stuur een mailtje
naar praeses@ssr-leiden.nl. Heeft u vragen over de uitbreiding
of bent u nieuwsgierig naar onze plannen? Check dan de
site www.uitbreiding.ssr-leiden.nl of stuur een mail naar
uitbreiding@ssr-leiden.nl!
Met vriendelijke groeten,
Melcher van Nieuwkoop
h.t Praeses Vereniging der SSR-Leiden
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Renovatie van de Rijnbrug
Zoals u gemerkt heeft wordt de Rijnbrug opgeknapt. Hier een fotoimpressie van de werkzaamheden. Te zien is
onder andere dat de bovenkant van het wegdek van de brug wordt losgemaakt, dit met een grote kraan uit de
brug wordt gehesen en naast de brug wordt gelegd om opgeknapt te worden. De planning was dat de brug eind
april klaar moet zijn, doch het is nu mei.

De huidige brug is blijkens dit plaatje in 1937 gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij Leiden.
De plaatsing ervan haalde destijds de krant.

Door Yvonne de Roo
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Nieuw bedrijf in de wijk
‘n Steekje Los!
Laat ik mij even voorstellen: mijn naam
is Jacqueline ter Haar en ik ben 56
jaar geleden geboren als helft van een
tweeling. 11 jaar geleden heb ik mijn baan
als rijksambtenaar opgezegd en begon
ik een wolwinkel. Na 11 jaar met plezier
op de Oude Rijn te hebben gezeten, ben
ik sinds medio januari verhuisd naar het
leukste winkelstraatje van Leiden op de
Hogewoerd.
Wolwinkel ’n Steekje Los is een gezellige
winkel. U kunt hier terecht voor veel
soorten wol en katoen. En natuurlijk voor
alles wat hiermee te maken heeft, zoals
naalden en patronen voor jong en oud!
Maar ook voor advies bent u van harte
welkom bij ‘n Steekje Los! Tot ziens op
Hogewoerd 4!
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Kijken en liken!
Deze buurtkrant wordt tweemaal per jaar bij u aan huis bezorgd, maar weet u dat het buurtcomité
Hogewoerd en omgeving ook online actief is? We hebben een Facebook pagina (www.facebook.com/
hoogstewoerd)) en een website (www.hethoogstewoerd.nl) . Via deze media informeren wij u o.a. over de
berichten vanuit de gemeente die voor de buurt van belang zijn en melden we activiteiten in de stad die voor
onze buurtbewoners ook aantrekkelijk zijn.

De Facebookpagina

www.het hoogstewoerd.nl

Als u graag op de hoogte blijft van de activiteiten voor onze wijk en wat er speelt in de stad, ga dan vooral eens
naar de website en Facebook pagina. U kunt ons liken ( leuk en graag) en u kunt een bericht achterlaten. Op de
website, rechtsboven bij ‘contact’, vindt u een formulier om contact met het bestuur te krijgen. Daar kunt u uw
tips en adviezen delen met het bestuur en of een klacht melden. U krijgt zeker een reactie vanuit het bestuur
van het buurtcomité.
Door Ria Vreeburg-Molkenboer
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Buurtbewoners zoeken hulp

Huis op de Waard

Ik ben mw. V. en woon in Huis op de Waard. Ik ben
lichamelijk gehandicapt, 79 jaar oud en zit in een
duw-rolstoel. Mijn man is 5 jaar geleden overleden
en mijn dochter werkt full time. Wie wil mij af en toe
bij lekker weer mee naar buiten nemen want anders
zit ik de hele week binnen.

Thema avond, elke laatste dinsdag van de maand:
Iedere laatste dinsdagvond van de maand serveren
wij een heerlijke warme maaltijd met een dessert du
chef. U betaalt hiervoor slechts € 12,50. U kunt zich
aanmelden tot maandag 12:00 in het Grand Café van
Huis op de Waard.

Ik ben dhr. Van der P. en woon in Huis op de
Waard en mijn vrouw woont daar ook maar op de
gesloten afdeling voor dementerenden. Ik ben 78
jaar en maak gebruik van een scootmobiel dus kan
zelf gelukkig naar buiten gaan. Wel zou ik het fijn
vinden als iemand, liefst een vrouw omdat ik daar
makkelijker contact mee maak, af en toe een praatje
met me wil komen maken.

29 mei: Schnitzel met spek en ui*
26 juni: BBQ avond *
28 augustus: Gebakken varkenshaas*
25 september: Saté avond*
30 oktober: Wildmenu*
27 november: Gebakken Zalm*
*Geserveerd met gebakken aardappels
rauwkostsalade en passende sausjes

Heb je belangstelling neem dan contact op met Pien
Lambermont telefoon 06 12987960.

Aanmelden via conny.nazloomian@marenthe.nl of
bellen naar 071 702 07 33.

door Pien Lambermont

Berichten

en

Met vriendelijke groet,
Ingrid Parker
Locatiemanager

25

Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. 071 512 50 57
Behandeling volgens afspraak
www.dierenkliniekmoens.nl
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Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman
Deze keer ‘grenzend’ aan de wijk!

gevel
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Airbnb in de wijk
Hoewel Airbnb al sinds 2008 bestaat neemt het pas de laatste jaren
echt een grote vlucht. In sommige steden in Nederland, zoals
in Amsterdam, maar ook in bijvoorbeeld Barcelona, is Airbnb
zo populair geworden dat gemeenten zich genoodzaakt voelen
om regels in te stellen. Dit om wildgroei tegen te gaan of ten
minste in te perken na klachten van bewoners over een overschot
aan toeristen. Maar ook om oneigenlijk gebruik van Airbnb,
bijvoorbeeld door woningen vrijwel permanent aan te bieden en
te verhuren via Airbnb, zonder dat er iemand permanent woont.
Zo komt het bijvoorbeeld voor dat investeerders panden opkopen
om die vervolgens via Airbnb te gaan verhuren. Er zijn ook
gevallen bekend van huurders die zelf ergens anders gaan wonen
en hun woning via Airbnb verhuren. Voorts worden ook delen van
woningen zoals een loft of een omgebouwde garage permanent
voor verhuur aangeboden.

Cartoon door Maarten Wolterink

Voor degenen die niet (precies) weten wat Airbnb nu eigenlijk is: Airbnb is een internet platform waarop
bewoners van woningen, of dit nu een huis, een appartement of een kamer is, hun woonruimte tegen betaling
te huur aanbieden indien zij er zelf niet zijn. Bijvoorbeeld omdat je met vakantie bent. De site brengt vraag en
aanbod bij elkaar en de financiële transactie loopt ook via de site.
Hoe zit het met het aanbod aan Airbnb in onze buurt? Als je zoekt op ‘Hogewoerd’ dan komen er ongeveer
20 aanbiedingen uit. Trek je het Levendaal erbij dan wordt het 23. De hele buurt levert 113 aanbieders op. Of
dit klopt is niet helemaal helder te krijgen aangezien het adres er niet bij staat. Het geeft in ieder geval een
indruk. De gemeente Leiden denkt na over beleid maar heeft nog geen beslissing genomen. Die regels zouden
bijvoorbeeld kunnen zijn een maximum aantal dagen verhuur van 60 op jaarbasis en een maximum van 4
personen.
Op dit moment zijn die regels er echter niet. Daar waar volgens de gemeente in maart vorig jaar 300 aanbieders
in heel Leiden zouden zijn, lijkt het er op dat dit aantal inmiddels behoorlijk hoger ligt. In aanmerking nemende
dat Hogewoerd en omgeving al 113 aanbieders oplevert.
Een punt om overigens rekening mee te houden is dat volgens de verzekeraars in Nederland (vrijwel) alle
Airbnb-verhuurders niet verzekerd zijn voor schade indien zij hun woning aan toeristen verhuren. Dit geldt
dus ook voor brand en/of schade aan aanpalende woningen. Hierover dien je tenminste contact op te nemen
met je verzekeraar danwel een specifieke verzekering voor af te sluiten. Voorts dient bij verhuur van een woning
(een appartement bijvoorbeeld) toestemming gevraagd te worden aan de VVE indien er een VVE is.
Door Marcel Spaargaren
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Bericht Politieteam Leiden-Midden
door Burgernet Leiden

Getuigen gezocht: woninginbraak Levendaal te LEIDEN
Beste buurtbewoner,
De politie onderzoekt twee woninginbraken in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt
uw informatie bij aan de oplossing van deze woninginbraken. De inbraken zijn gepleegd op donderdag 19
april 2018 tussen 09:30 uur en 22:00 uur in de omgeving van Levendaal te Leiden. Het signalement van de
verdachte(n) is niet bekend. Meer informatie over hoe de inbraak werd uitgevoerd.
Heeft u of één van uw huisgenoten:
t Rond het tijdstip van de woninginbraak een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die
zich vreemd gedroegen in de omgeving?
t Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
t Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk iets hebben gezien of gehoord?
t Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?
Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak, neemt u dan direct
contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien
denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad
Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).
Een inbraak voorkomen?
Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of het kenteken van
de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de
komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844. Op de website van de politie en van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u tips om een woninginbraak te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Burgernet Leiden, Politieteam Leiden- Midden

De droom aan het Plantsoen
Burgy Bouwbedrijf brengt
Plantsoen 1-3 terug in haar
oude glorie met oog voor detail!
Een aanwinst voor de entree
van onze wijk Er worden zes
verschillende appartementen
gerealiseerd, elk met een unieke
indeling en eigen karakter. In de
kelder is voor elk appartement
berging en parkeerruimte
voorzien. De oplevering is
gepland voor eind mei, begin
juni.
Peter Wieberneit
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Stand van zaken langste park in Leiden
door Selma Barnard

Regelmatig wordt u op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen in het Singelpark, dat het langste
en spannendste park van Nederland moet worden.
We vertellen over de bruggen die worden aangelegd
om een aaneengesloten route te hebben. Over het
kweekpark bij het station, waar iedere zaterdag een
groep vrijwilligers tuiniert om planten en bomen
die tezijnertijd in het park geplant zullen worden
in tip top conditie te krijgen.
Klaar is het park nog lang niet. Stukje bij beetje
wordt eraan gewerkt. Maar heeft u al eens in het
Singelpark gewandeld? Heeft u er al eens doorheen
gelopen en bekeken hoe mooi het wordt? Het hele
rondje is bijna 7 kilometer, maar een wandeling
kan natuurlijk ook in stukjes. Er is nu al veel moois
te zien. Gewoon af en toe een stuk Singelpark doen
om de vorderingen van de aanleg te bekijken en vooral in dit seizoen het prachtige groen te bewonderen.
Inlichtingen over wandelingen in het park vindt men op de website ‘vrienden van het singelpark’. Daar is ook
alle informatie te vinden over wandelingen die bij tijd en wijle georganiseerd worden. Er is tevens een app. Veel
plezier in het groene Leiden!

32

Wijkgroep Buur(t)contacten
door Pien Lambermont

Vaste activiteit
Op de derde zondag van de maand in oktober, november en december kunnen wijkbewoners weer gezamenlijk
om 18:30 eten in Café Plantage. Noteer 21/10, 18/11 en 16/12 dus vast in je agenda. De maaltijd op 16 september
vervalt vanwege een andere activiteit.
Nieuwe activiteiten
Nieuw is dat we in het najaar, de datum wordt via posters bekend gemaakt, een bezoek gaan brengen aan het
Tevelshof. De voorzitter van dat bestuur zal ons dan vertellen over het ontstaan van dit hof en de vroegere
bewoners.
Op zaterdag 22 september is de Nationale Burendag in Nederland met als doel de samenhang in de buurt te
vergroten. Wij gaan daar samen met het Buurtcomité Hogewoerd e.o. aandacht aan besteden. Deze festiviteit
gaat plaatsvinden op het plein bij de Gerestraat en start vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur. Er komt waarschijnlijk
een tent waarin muziek kan worden gemaakt en andere optredens mogelijk zijn. Wijkbewoners die muziek
maken, in een zangkoor zitten e.d.: geef je nu op, zodat we een afwisselend programma kunnen gaan maken.
Natuurlijk hopen we ook dat kinderen uit onze buurt willen optreden en ons laten genieten van hun zang, dans,
rap, toneel, cabaret of iets waar wij nog niet aan gedacht hebben. Laat het ons weten! Het idee is ook om een
“weggeeftafel” te plaatsen, waarop spullen die nog goed te gebruiken zijn door wijkbewoners, maar die je zelf
niet meer nodig hebt, kunnen worden neergelegd en meegenomen kunnen worden door nieuwe gebruikers.
Er komt natuurlijk ook iets te eten en te drinken. Dit zijn de voorlopige plannen, maar tussen nu en september
gaan we het verder uitwerken en brengen we jullie via een flyer in september verder op de hoogte. Wilt u ons
helpen? Heel graag! Geef je op bij Ria Vreeburg – Molkenboer redactie@hethoogstewoerd.nl en/of bij Pien
Lambermont buurcontacten@gmail.com
De wijkgroep buur(t)contacten kunt u bereiken via e-mail buurcontacten@gmail.com (let op zonder de eerste
t!) of telefoonnummer 06 12987960
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Buurtpuzzel

door Lucia van Houte
Puzzel weer mee… Herkent u naar aanleiding van de woorden wat buur(t)praatjes?! Zoek alle gegeven woorden
in het letterveld. U kunt ze horizontaal, diagonaal en verticaal vinden. De woorden kunnen zowel boven als
onder en zowel links als rechts beginnen. Sommige letters worden voor meerdere woorden gebruikt. Als u alle
woorden hebt weggestreept, blijven er letters over die samen de oplossing vormen.
BEWONER
BIEB
BOEKENKASTJES
BOUW
BUURTFEEST
COMITE
BEDRIJVEN
BESTUUR
HUREN
INBRAKEN
KLINKERS
KRUISPUNT
LEDEN
MAALTIJD
MONUMENT
NIEUW
PARKEERPLAATSEN
PICKNICK
RODDEL
ROUTE
SINGELPARK
STOEPJE
STUDENTEN
THUIS
VERKAMERING
VUIL
WERKZAAMHEDEN
WIJKGROEP
OPLOSSING: … ….. …. .. ….. … … ….. …… . . … … .. ….. … …… …….. : …. …..
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Historie uit de wijk

Fotocollage door Pieter de Jong
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Politie
Meld Misdaad Anoniem
Geen nood, wel hulp?
Ambulance
Brandweer

112 Korrelatie
0900 1450
0900 8844 Libertas Leiden
516 8168
0800 7000 Slachtofferhulp
0900 0101
Discriminatie meldpunt
512 0903
Veilig Thuis (mishandeling meldpunt) 0800 2000
523 3233 Jeugdbescherming west
523 9740
521 2121 Centrum voor Jeugd en Gezin 088 308 3056

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf
524 0060
Servicepunt Woonomgeving
14071
Dienst milieu- en wijkbeheer
bedrijfsafval/ bestrating/ grofvuil/
fietswrakken/ huisvuilinzameling/
openbaar groen/ reinigingscontrole
ongediertebestrijding/ zwerfvuil/
volle prullenbakken in de straat/
vegen in de wijk/ graffiti, etc.
Burgerzaken & belastingen
14 071

Sociaal Wijkteam
Wijkgroep Buur(t)contacten
BUUV
Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
Dokterpost, spoed/avond
17:00 tot 08:00 uur
GGD
LUMC

516 4908
06 1298 7960
0717074242
566 5019
0900 5138039

Rioolonderhoud en waterbeheer
Klachten/vragen over riolering
Hoogheemraadschap

Dierenhulp
Dierenambulance
517 4141
Dierenpolitie
144 Parkeren
Dieren meldpunt (gevonden/vermist) 566 5500 Parkeren: servicepunt

088 308 3000
526 9111
14071
306 3063
14 071

Geluidsoverlast
Buurtbemiddeling
Evenementen klachtenlijn
14 071 buurtbemiddeling.libertasleiden.nl
Geluidshinder en stankoverlast
Dennis Perdok (wijkagent)
van bedrijven of industrie
0800 333 555 René Verdel (wijkmanager)
Hulp
Kindertelefoon

06 52637119
0900 8844
071 516 7809 /
06 54374769
Martin Oppelaar (BOA)
06 52526032
0800 0432
m.oppelaar@leiden.nl

Adverteren in deze buurtkrant?

Heeft u belangstelling om in deze krant te adverteren,
of heeft u interesse in een advertentie op de website,
neem dan contact op met:
Richard van Dinter via info@dinterpolis.nl of
redactie@hethoogstewoerd.nl.
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie in
de buurtkrant zijn als volgt:
Adv. grootte Prijs
1/8e pagina
22,50
1/4e pagina
45,1/2e pagina
75,1 hele pagina 125,38
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BUURTFEEST
Zondag 10 juni van 15.00 tot 18.00 uur
in het Plantsoen
Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. Vereniging Het Plantsoen en
SSR organiseren het jaarlijkse feestelijke buurtfeest voor
al onze buurtbewoners.
Met muziek van Necessary (huisband van SSR),
een kinderprogramma met o.a.springkussen, diverse stands
en nog veel meer.
Leer uw buurtbewoners beter kennen onder het genot van een
hapje en een drankje.

U KOMT TOCH OOK?
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