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Het Hoogste Woerd

Stichting

nr. 72

Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Politie
Meld Misdaad Anoniem

112
0900 8844
0800 7000

Afval/woonomgeving

Kringloopbedrijf
524 0060
Servicepunt Woonomgeving
516 5501
Dienst Milieu- en wijkbeheer
bedrijfsafval/bestrating/grofvuil/
fietswrakken/huisvuilinzameling/
openbaar groen/reinigingscontrole
ongediertebestrijding/ papier op de
grond, volle prullenbakken in de
straat, vegen in de wijk etc.
Burgerzaken & belastingen

516 5500

Dierenambulance
Dierenambulance (landelijk)
Geen nood, wel hulp?
Ambulance
Brandweer

517 4141
0900 0245

Geluidsoverlast

Evenementen klachtenlijn
Geluidshinder (en stankoverlast)
van bedrijven of industrie

Gevelreiniging

Graffiti meldlijn

Gezondheidszaken

Hulp

Kindertelefoon
Korrelatie
Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp

Parkeren

Parkeren: Servicepunt Parkeren
& Verkeer

Apotheek, avond/nacht dienst
566 5019
Dokterpost, spoed/avond
0900 513 8039
17:00 tot 08:00 uur
GGD
516 3333
LUMC
526 9111

516 55 03

Buurtbemiddeling

www.eerstehulpbijheibel.nl
www.buurtbemiddeling-leiden.nl

Riolering en Waterbeheer

Klachten/vragen overdag
Buiten werktijd

Storingen

532 2878

0800 0432
0900 1450
516 3250
0900 0101
525 8797

Politie
0900 8844
Discriminatie, meldpunt
512 0903
Crisisdienst maatsch. werk
0900 821 2141
Meldpunt kindermishandeling
0900 123
1230
Bureau Jeugdzorg
523 9740
GGD psychosociale hulp
516 3342

366 13 66
366 13 66
566 1600
516 7560

Inhoudsopgave

Storingen vna gas of elektra
Kabel, Casema
Telefoon, KPN

516 5501
516 7590

0800 9009
0800 1884
0800 0407

Politie Leiden

Willem van Vliet (wijkagent)
525 8604
Maarten Spaan (Afhandeling Geldboetes,
Veelplegers en Intern Dienstencentrum)
René Feenstra (Horeca en Winkeliers)
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Van de voorzitter

Hoe bereikt u ons? redactie@hethoogstewoerd.nl

Beste buurtgenoten,
Terwijl ik dit schrijf, is het al echt herfst en komt de regen met
bakken uit de lucht. Toch wil ik nog even met u terug gaan naar
13 juni, en naar de afgelopen Buurtborrel in het bijzonder. Het was
stralend weer, u was in grote getale naar het Plantsoen gekomen,
er waren hapjes en drankjes. Sommige buurtgenoten hadden zelf
pannenkoeken, gehaktballen of ander lekkers meegenomen. De
band speelde de sterren van de hemel. Kortom, een zeer geslaagde
en gezellige dag, waar buurtgenoten elkaar konden ontmoeten.
Iedereen die mee heeft geholpen: nogmaals dank. Een uitgebreid
verslag vind u in deze krant.
Inmiddels staat het volgende evenement alweer op de agenda; De Nieuwjaarsvergadering
zal worden gehouden op woensdag 5 januari vanaf 20.00u bij SSR. Zet het in uw agenda!
Aansluitend is er traditiegetrouw een borrel. U bent van harte welkom.
Wellicht heeft u het al in de lokale media gelezen: Het ziet er naar uit dat de Rijn Gouwe Lijn
er toch komt. In combinatie met de Ringweg Oost kan dit best gevolgen hebben voor de
verkeersstromen in onze wijk. Het Buurtcomité voert overleg hierover met gemeente en
provincie. En niet alleen hier over: via Buurtkaderoverleg en Districtsraad proberen we zaken
die de buurt aangaan op de agenda te krijgen. Ook hierover een overzicht van de stand van
zaken in deze krant.
Rest mij nog de mensen die uw buurt vertegenwoordigen en zich er voor inspannen, nog
eens in het zonnetje te zetten: Wilma (die de buurtborrel organiseert), Ria (die de krant
maakt), Francois (die Buurtkaderoverleg en Districtsraad volgt), Pien (penningmeester) en
Floris (voorzitter SSR). En niet te vergeten alle andere mensen die altijd weer meehelpen aan
buurtkrant en borrel. Onbezoldigd en onvermoeibaar zetten zij zich in voor uw en mijn buurt!
Ik hoop dat u weer veel leesplezier beleeft aan deze krant en hoop u te zien op 5 januari.

François Karstens
Secretaris buurtcomité
Levendaal 148-a
2311 JP Leiden
- buurtkaderoverleg
- districtsraad

Pien Hoes
Penningmeester buurtcomité
Gortestraat 54
2311 NM Leiden

Ria Vreeburg-Molkenboer
Hogewoerd 123
2311 HK Leiden
071 514 61 04
- redactie buurtkrant

Selma Barnard
Kraaierstraat 2/A
2311 NR Leiden
stavast@systavast.nl
- notuleren bijeenkomsten

Rob Erdbrink
Kraaierstraat 2/A
2311 NR Leiden
stavast@systavast.nl
- actualiteiten

Floris van Kampen
h.t. Praeses der SSR-Leiden
Hogewoerd 108
2311 HT Leiden
071 512 09 00
praeses@ssr-leiden.nl
- gastheer vergaderingen
-organisatie activiteiten jeugd

Oproep; Versterking
gevraagd!
Het buurtcomité is op zoek
naar iemand die zich specifiek
wil richten op het wer ven
van adverteerders voor de
buurtkrant en website. Ook zijn
we op zoek naar iemand die de
website up-to-date kan houden.
Is dit iets voor U? Neem dan
contact met ons op!

Wilma Boogert
Levendaal 170
2311 JR Leiden
071 514 35 18
- evenementen

Adverteren in deze buurtkrant?

Heeft u belangstelling om in deze krant te adverteren, of heeft u belangstelling voor een advertentie op
de website, neem dan contact op met de redactie: advertentie@hethoogstewoerd.nl.
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie in de buurtkrant zijn als volgt:
Adv. grootte
1/8e pagina
1/4e pagina
1/2e pagina
1 pagina

Met vriendelijke groet,
Guido Priemus

Hogewoerd 177
2311 HL Leiden

Telefoon (071) 514 58 26
Fax (071) 523 73 20

www.lunsingh.centerall.com
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Guido Priemus
Voorzitter buurtcomité
Kraaierstraat 38
2311 NS Leiden
071 512 45 47
info@priemus.nl
- burgemeestersoverleg

Prijs
€ 22,50
€ 45,€ 75,€ 125,-

Sint Jorissteeg 4
2311 JA Leiden

Voor de tarieven van het plaatsen van een advertentie
op de website, kunt u de website raadplegen.

Tel.: 071-513 2443
info@boboudshoorn.nl

www.boboudshoorn.nl
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Voorwoord van een buurtbewoner

Column

door John Bloem
Mijn eerste stappen op de Hogewoerd zette ik in oktober 1968 toen ik met mijn ouders
verhuisde vanuit Leiderdorp en mijn vader een zaak overnam van Jan Bauer op no. 104.
Dit was toen nog een magazijn/verkooppunt voor autobanden van het merk Firestone en
tevens werden er Johnson buitenboordmotoren verkocht. Na een grondige verbouwing,
de eerste van vele in de daaropvolgende jaren, is het nu al weer ruim 42 jaar de grootste
watersportzaak van Leiden. Ook niet watersporters vinden hier vaak de juiste spullen om het
interieur te verfraaien of een fraai nautisch cadeau. De Hogewoerd was in die tijd een rustige
winkelstraat waar de meeste bewoners elkaar kenden en de melkboer nog langs de deur kwam.
Hoe anders is dat in de loop der jaren geworden, zelf ben ik jaren geleden verhuisd en woon
nu buiten Leiden. Misschien dat ik daarom met een objectievere blik tegen de veranderingen
aankijk dan de meeste van de huidige bewoners. Nog altijd voel ik mij verbonden met deze
straat, niet vreemd wanneer je er 5 dagen in de week bent voor je werk. Maar juist omdat ik er
iedere dag weer opnieuw naar toe kom, valt het op hoe de straat en haar bewoners veranderd
is in de afgelopen jaren.
Door het toenemen van de studentenwoningen met de hier vaak korte tijd blijvende bewoners
is het sociale contact afgenomen en kennen veel bewoners elkaar niet meer van naam. Zelfs
een groet wordt vaak met een verbaasde blik beantwoord. Gevolg hiervan is dat er ook een
verloedering plaatsvindt in het straatbeeld. Vuilnis zwerft over straat. Omdat de ophaaldienst
blijkbaar voor velen te vroeg langskomt, worden zakken de avond ervoor buiten gezet en
doen meeuwen, katten en ander ongedierte zich tegoed aan de inhoud met achterlaten
van een open gescheurde zak waarvan de inhoud over straat verspreid ligt. Gelukkig wordt
er tegenwoordig weer wat vaker geveegd, maar dit kan niet voorkomen dat de passerende
fietsers tussen de troep door moeten rijden.
Achtergelaten fietswrakken zorgen voor overvolle fietsrekken waardoor fietsen weer op
de stoep neergezet moeten worden en voetgangers de straat op worden gedwongen.
Wat ongetwijfeld met de beste bedoeling geplaatst is blijkt in de praktijk meer overlast te
veroorzaken dan dat het oplost. Slechts door aanhoudend te klagen bij de gemeente is het
gelukt om in ieder geval het rek voor onze zaak te ontdoen van 27 fietswrakken, al zijn de
eerste halve fietsen al weer gesignaleerd.
Vrijwel iedere zaterdag wanneer wij van de garage naar onze watersportzaak lopen slalommen
wij tussen de lege bierflessen door om vervolgens eerst de stoep en de ingang van de zaak te
moeten reinigen. Er is duidelijk een actief societeitsleven aan de Hogewoerd maar helaas hoort
de straat schoon achterlaten voor de overige bewoners niet tot de activiteiten. Het zou het
straatbeeld ten goede komen wanneer de organisatoren van deze activiteiten hier eens wat
meer aandacht aan zouden besteden. Niet alleen is het smerig gezicht voor voorbijgangers,
de scherven van gevallen glazen en flessen zijn ook gevaarlijk voor voetganger, honden en
zelfs autobanden moeten er aan geloven.
In het winkelbestand is ook het nodige veranderd, waar het eens een straat was met veel
winkels voor de eerste levensbehoeften zoals slagers, bakkers en buurtsupers zijn deze in de
loop der tijd verdwenen om plaats te maken voor speciaalzaken op allerlei gebieden.
Bedrijven komen en gaan, sommige blijven slecht een paar jaar en andere hebben een vaste
plek gekregen in het straatbeeld waardoor de straat gelukkig zijn aantrekkelijke mix van
winkels en woningen heeft behouden.
Zoals ik in de aanhef al schreef ben ik al ruim 42 jaar verbonden met deze straat en dat zal nog
wel even zo blijven. Hopelijk blijft er na het lezen van dit stuk iets bij de lezer hangen en komen
we tot het besef dat, of we er nu wonen of alleen overdag zijn om te werken. De Hogewoerd
is een straat die het waard is om leefbaar en schoon te houden. En dat dit alleen kan wanneer
iedereen daaraan meewerkt.
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door Hans Heestermans
De Leidse student-schrijver Johannes
Kneppelhout (1814-1885), alias Klikspaan,
heeft geen hoge dunk van de Leidenaar:
“Sla deszelfs volk gade… Met een riet in de
hand, un instrument avec un imbécille aus
deux bouts (= een voorwerp met aan beide
uiteinden een idioot)… vindt men hen, stom
als de voorwerpen hunner begeerte (vissen),
bij onafzienbare rijen, aal zittende te peuren,
of, zich scheel kijkende op een dobber, naar
katvisch te hengelen…: ofwel hangen ze
tegen de hekken der huizen aan, idioten als zij
zijn, of liggen, ondragelijke baliekluivers, over
de leuningen der bruggen kringetjes op het
water te spuwen. Het is een onverbeterlijk ras,
dat tot niets deugt en tot niets wil deugen…
Hunne spraak is lijmerig, lijzig, slapeloos,
krachteloos… Zij hebben de tijd, niets roept
hen. Lanterfanten en zich dronken drinken
in de ontelbare kroegen, die het Leidsch
gepeupel nog al weer meer ontzenuwen,
ziedaar hun leven!”
Zo. Dat zat hem wel erg hoog!!
Pichegru. Een fel orangistische, Nederduitsgereformeerde Leienaar beschrijft de
binnenkomst van de Franse troepen in Leiden
onder leiding van Pichegru, in 1795. “De 21ste
januari, woensdag tussen half acht en acht uur
zagen wij de eerste Fransen binnenkomen,
iets meer dan 50 huzaren. Ze waren heel stil

want het was bitter koud. Ze naderden via de
Kraaierstraat de Hogewoerd en werden daar
waargenomen door een paar Leidenaren,
die onmiddellijk begonnen te roepen: ‘Leve
onze beminde Fransen. Welkom, welkom!’ En
toen kwam er meer volk op de been. In de
Doelensteeg hadden de nieuwe patriotten
een huis voor de Fransen ingericht, maar
daar wilden ze niet in. Ze wilden bij burgers
ingekwartierd worden. De 23ste kwamen
er nog 2000 man en het stadsbestuur liet
weten dat iedereen die soldaten in huis moest
nemen en ze moesten verstrekken wat ze
wilden. Iedereen deed dat om de Fransen te
vriend te houden, want er waren onder die
Fransen een paar heethoofden die dreigden
om iedereen in huis aan de sabel te rijgen als
ze niet kregen wat ze hebben wilden.”
Piet Paaltjes, pseudoniem van François
HaverSchmidt (1835-1894), woonde in zijn
studententijd op de Hogewoerd 63 in het
huis van een aanspreker of bidder (iemand die
langs de huizen gaat om mee te delen dat er
iemand is overleden). Over die bidder dicht hij
Als ik een bidder zie loopen/ Dan slaat mij het
hart zoo blij/ Dan denk ik hoe hij weldra/ Uit
bidden zal gaan voor mij. Ter hoogte van de
tweede verdieping ziet u een gevelsteen met
als opschrift Piet Paaltjes 1852-1858.

BLOEM WATERSPORT
EVINRUDE
INTERNATIONAL
JACHTLAKKEN
INRUIL – REPAR ATIE – FINANCIERING
W INTERSER VICE EN - STALLING

Hoofddealer:
Rayondealer:

VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN
HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620
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Verslag buurtborrel op 13 juni
Zondag 13 juni was het weer zo ver: onze jaarlijkse BUURTBORREL. De weergoden waren ons
deze dag gelukkig goed gezind; het was niet te warm en niet te koud maar precies goed!
Dankzij de buurtcheque, een door de gemeente beschikbaar gestelde financiële bijdrage
die niet gebruikt mag worden voor eten en/of drinken, hadden we dit jaar meer geld voor de
aankleding van het geheel. We mochten hier dan ook vele complimentjes voor in ontvangst
nemen. Met dit geld konden we gezellige zit- en staplekjes, onder grote parasols, creëren.
Voor de catering en de dames van de vereniging Het Plantsoen waren leuke fancy fairkramen
beschikbaar. Ook konden we wat meer besteden aan activiteiten voor de kinderen. Naast een
springkussen, de spelenkar van Libertas Leiden en het schminken door dames van SSR, was dit
jaar voor het eerst de poppenkast van Fritsie Duikelaar van de partij. De kinderen vonden het
allemaal prachtig en vermaakten zich enorm terwijl de ouders rustig konden borrelen! De altijd
enthousiaste band Tonedogs zorgde weer voor de muzikale omlijsting en ook de inwendige
mens werd natuurlijk niet vergeten. We konden ons laven aan allerlei koele drankjes en lekkere
hapjes, beschikbaar gesteld door ons buurtcomité. Kortom, we kunnen dan ook terugkijken
op een zeer geslaagde middag, mede door uw gezellige aanwezigheid!
Het buurtcomité bedankt heel hartelijk de vereniging Het Plantsoen en Club Hot Dreams
voor hun sponsoring, de families van Riessen en ten Hove voor het belangeloos beschikbaar
stellen van de stroom, Peter, onze ‘tapper’ en café de Plantage voor hun medewerking en de
verschillende lieve buurtbewoners voor de door hun meegebrachte zelfgemaakte lekkernijen
zoals gehaktballetjes, pannenkoeken, guacamole en fruitsalade. En verder iedereen die
meegeholpen heeft om deze middag tot een succes te maken maar we hier vergeten zijn te
noemen.
Tot volgend jaar op de buurtborrel!
door Wilma Boogert

Nieuw leden in het buurtcomité: even voorstellen...
Hulp voor het bestuur: Selma Barnard & Rob Erdbrink

Er kwam een noodkreet uit het altijd actieve bestuur van het
buurtcomité. Er was echt meer hulp nodig. Daar kan je niet
omheen vond ik. De activiteiten van het buurtcomité krijgen
steeds meer een vaste plaats in onze wijk en daar moeten we
allemaal bij betrokken zijn. Bovendien is het contact met de
gemeente zeer belangrijk, ook daar is veel inzet voor nodig.
Dus laat ik me even voorstellen, hoewel ik voor de veteranen
onder ons niet helemaal onbekend zou moeten zijn, omdat
ik zo’n beetje de hele negentiger jaren de penningmeester
ben geweest.
Mijn naam is Selma Barnard, en zoals gezegd ben ik vrij bekend
met het reilen en zeilen van het buurtcomité en ik vind het erg
leuk om er weer bij betrokken te zijn. Overigens ben ik niet de
enige die de gelederen komt versterken. Ook mijn levensgezel
Rob Erdbrink doet mee. Wij wonen midden in de wijk in de
Kraaierstraat. Met onze komst is er een spreekbuis voor het
gepensioneerde gedeelte van de wijkbewoners aan het bestuur toegevoegd, zou je zeggen.
Dit natuurlijk naast alle andere zaken waarbij we behulpzaam proberen te zijn!

Floris van Kampen

Op 17 september jongstleden is SSR-Leiden van bestuur gewisseld.
Sindsdien heb ik de taken van Bas overgenomen en zal ik een jaar
lang de functie van voorzitter voor mijn rekening nemen.
Mijn naam is Floris van Kampen, ik ben 21 jaar oud en ben een geboren
en getogen Leidenaar. Mijn ouders komen uit Noordwijkerhout en
Katwijk, maar hebben zich, toen zij een gezin begonnen, definitief
in de Merenwijk in Leiden gevestigd, waar ik zelf ook geboren ben.
Als klein kind heb ik op de Eerste Leidse Schoolvereniging gezeten;
als puber heb ik mijn diploma op het Stedelijk Gymnasium gehaald.
Na achttien jaar in Leiden gewoond te hebben, had ik echter nog
steeds geen genoeg van deze stad en ben ik, in 2007, aan de Leidse
universiteit Geschiedenis gaan studeren. In datzelfde jaar ben ik
meteen lid geworden van SSR-Leiden. Mijn tijd in de Merenwijk vond
ik echter lang genoeg geduurd hebben en in mijn tweede jaar als student ben ik dan eindelijk
naar de binnenstad, de Hooigracht om precies te zijn, verhuisd, waar ik tot op heden in een
zolderkamer mijn thuisbasis heb gevonden.
De afgelopen jaren werd het pand op Hogewoerd 108 echter steeds meer mijn tweede thuis.
Na verschillende feesten en activiteiten georganiseerd te hebben, heb ik afgelopen zomer de
stap gezet om een jaar lang de vereniging te gaan besturen. Het leuke aan SSR vind ik, naast
de gezelligheid die er altijd binnen het pand heerst, dat het contact met de buurt tot op heden
erg goed en gezellig is. Ik vond het in ieder geval erg leuk om afgelopen zomer uitgenodigd
te worden voor de fantastische buurtborrel in het plantsoen en zo ook de verschillende
buurtbewoners bij elkaar te mogen zien. Ik hoop u nog vaker te mogen ontmoeten komend
jaar! Weet dat u ook altijd van harte welkom bent bij ons: als u overlast ondervindt of als u
gewoon een kopje koffie wilt komen doen.
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Verslag commissievergadering 7 oktober 2010

Districtsraad
Eerst maar het slechte nieuws: In het kader van
de bezuinigingen heeft het College van Bestuur
besloten om met ingang van 1 januari 2012
flink te gaan bezuinigen. De verwachting is dat
in 2014 het structurele tekort op de begroting
van de gemeente Leiden €20 miljoen zal
gaan bedragen en dat er flink gesneden moet
gaan worden in de subsidies van een groot
aantal organisaties en instellingen binnen de
gemeente.. Het is dus nog maar de vraag of
de wijkverenigingen nog subsidie zullen gaan
ontvangen in de toekomst.
Tevens is er besloten om per 1 januari 2012 de
districtsraden op te heffen. Dat is erg spijtig
omdat met het wegvallen van de districtsraden
de communicatie tussen de gemeente en haar
bewoners sterk zal verminderen. De raden zijn
juist bij uitstek geschikt om de gemeente op de
hoogte te stellen van wat er onder de bewoners
speelt en daar, indien nodig, adequaat op te
reageren. Tevens is het voor de gemeente de
ideale manier om zaken die bewoners aangaan
naar hen te communiceren. Uiteraard is alles wat
er gebeurt binnen de gemeente, en de besluiten
die er genomen worden, ook via de reguliere
terug te vinden. Maar er is maar een kleine
groep mensen die de ontwikkelingen binnen de
gemeente ook daadwerkelijk kritisch volgt. Het
gevolg zal zijn dat de kloof tussen de gemeente
en haar bewoners zich weer zal verbreden. Mijn
inziens een onwenselijke ontwikkeling die de
betrokkenheid van de bewoners bij het wel en
wee van de stad waarin zij wonen ernstig zal
doen verminderen.
Iets anders wat momenteel speelt zijn de plannen
voor de herinrichting van de Garenmarkt. Daar
gaat een ondergrondse parkeergarage komen.
Ten aanzien van de herinrichting van het plein
zelf liggen er een drietal plannen. Het plein
blijft bestaan in zijn huidige gedaante, het
wordt volledig bebouwd, of een combinatie
van beiden. Naar het zich laat aanzien is het
plein laten zoals het nu is geen optie. Financieel
is dit niet aantrekkelijk. De aanleg van een
parkeergarage loopt aardig in de papieren en dit
moet ergens worden terugverdiend. Daarmee is
het interessant om het plein te bebouwen met
winkel- en horecagelegenheden gecombineerd
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met woningen. Bovendien is het verloop van de
Rijn Gouwe Lijn bij lange na niet duidelijk en zou
het kunnen dat hij alsnog via de Breestraat komt
te lopen. De toekomst zal het leren. Maar ook is
het advies om, voor wie bij deze herinrichting is
betrokken, de ontwikkelingen kritisch te blijven
volgen om niet voor vervelende verassingen te
komen staan. Momenteel staan de plannen voor
een deel al online op de gemeente website.
Het is velen al jaren een doorn in het oog:
de flessen –en papierbakken halverwege
het Levendaal. Al jaren is het daar, met name
in de weekenden, een zooitje. Omdat het
een doorgaande weg betreft, komt Jan en
alleman zijn oude papier en lege flessen hier
wegbrengen. Het gevolg is, dat de bakken
overvol zijn en er allerhande andere troep op
en naast de bakken wordt geplaatst. Soms
in die mate dat het fietspad tot halverwege
vol staat met papier, dozen en wat niet meer.
Naar aanleiding van klachten en foto’s van
bewoners is deze problematiek ter sprake
gebracht in de districtsraad en is er contact
gezocht met de verantwoordelijke instantie.
Er is afgesproken dat de frequentie van het
legen van de papierbakken van 2 naar 3 keer
per week zal worden verhoogd (ma, woe, vrij).
Het legen van de kledingbak blijft 1 keer per
week en het legen van de flessenbak 2 keer per
week. Momenteel zijn er plannen om het aantal
bakken te verminderen en deze dan dagelijks
te gaan legen.
Misschien is het u al opgevallen, maar op
verscheidene bruggen in de wijk zijn er
bloembakken aangebracht. Dit is naar
aanleiding van project van de gemeente om het
stadsaanzicht te verfraaien. Het moet gezegd
worden dat dat goed is gelukt. Op verscheidene
plekken in de binnenstad, en nu ook in onze
eigen wijk, ziet het er een stuk fleuriger uit.
Mocht u naar bovenstaande aanvullende op –en
aanmerkingen hebben of vragen. Of er is u iets
opgevallen in de buurt waar u meer informatie
over wil hebben of wat aan gedaan wil hebben.
Neem dan contact op met het buurtcomité. Zo
nodig kan het ter sprake worden gebracht in
de districtsraad.
door François Karstens

Enkele afgevaardigden van uw Buurtcomite bezochten op bovengenoemde datum de
commissievergadering in het Stadhuis in de hoop wat meer duidelijkheid te krijgen over de
plannen van de gemeente om de districtsraden op te heffen.
De districtsraden zijn indertijd ingesteld om de communicatie tussen de gemeentelijke diensten
en de wijken te vergemakkelijken en de aanspreekbaarheid te verbeteren. Het lijkt erop dat dat
gelukt is, gezien de enorme opkomst van belangstellenden. Het zou dus en enorme verarming
zijn als dit in jaren opgebouwde netwerk zomaar zou verdwijnen.
Dat dit onderwerp in de belangstelling lag was duidelijk. Alle, of bijna alle wijkcomités
waren aanwezig of lieten zich vertegenwoordigen. Er waren acht sprekers die allen vanuit
verschillende invalshoeken toelichtten waarom het geen goed idee is om de districtsraden
op te heffen. Vooral omdat er een alternatief ontbreekt. Ze waren er het allemaal over eens
dat deze botte manier van bezuinigen veel schade zou aanrichten.
Men was ook van mening dat deze maatregel op geen enkele manier was voorbereid en dat er
op geen enkele manier was gecommuniceerd over deze plannen. Er was sprake geweest van een
te organiseren conferentie afgelopen zomer over dit onderwerp, die heeft niet plaatsgevonden.
Een van de sprekers vroeg zich af of er wel wettelijke gronden waren voor dergelijke ingrepen
op deze manier. Gemeentes moeten tenslotte met hun burgers communiceren, dat zijn ze
wettelijk verplicht. Dat daarbij de kosten in de gaten gehouden moeten worden spreekt voor
zich. Het kan echter veel eleganter Het lijkt erop dat nu het kind met het badwater wordt
weggegooid. Dat kan op de langere termijn natuurlijk alle besparingen weer teniet doen en
erger.
Kortom, de gemeente werd met nadruk verzocht de plannen te herzien en vooral om in
samenspraak met de betrokkenen betere oplossingen aan te dragen.
Inmiddels is gebleken dat de districtsraden voorlopig, in ieder geval tot 2014 zullen blijven en
dat er gesprekken georganiseerd zullen worden met de buurtverenigingen.
Uiteraard zullen we u van alle ontwikkelingen op de hoogte houden.
door Selma Barnard

RGL en Verkeerscirculatieplan

Wellicht heeft u het al in de lokale media gevolgd: Het rapport Staal dat eind september werd
gepresenteerd, doet vermoeden dat de RGL er wel komt. Over het te volgen tracé (Hooigracht
of Breestraat) bestaat overigens nog steeds onduidelijkheid.
In combinatie met de geplande Ringweg Oost, kan het grote gevolgen hebben voor de
verkeersstromen in onze wijk. Vooral het Levendaal zou wel eens zwaarder belast kunnen
worden.
Samen met buurtbewoners Christine Postma en Douwe van Houte, ben ik op bezoek geweest
bij de verantwoordelijke ambtenaar. Ten tijde van dit bezoek was het rapport Staal overigens
nog niet gereed.
De conclusie was eigenlijk simpel: Er is nog niets bekend en niets besloten. Om het Levendaal
goed op het netvlies van verantwoordelijken te krijgen,hebben we de (overigens zeer
vriendelijke en goed aanspreekbare) ambtenaar uitgenodigd om binnenkort met ons bij Risa
te komen lunchen, zodat hij zelf kan zien hoe druk het nu is. Ook hebben we al aangegeven
dat er nu al geregeld files zijn op het Levendaal.
Diezelfde week vond ook een informatieavond plaats van de provincie. Douwe en Christine
zijn daar naar toe geweest en waren zo vriendelijk een verslagje te maken. Zij kregen daar de
indruk dat er nog niet goed is nagedacht over o.a. de verkeerscirculatie van de wijk en dan met
name Hogewoerd en Levendaal. We blijven een en ander volgen en houden u op de hoogte.
door Guido Priemus
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SSR in de wijk

Historisch beeld / geschiedenis over de wijk

door Floris van Kampen

door Dhr. J. Gijsman

SSR-Leiden heeft de afgelopen tijd weer een aantal drukke weken achter de rug. In augustus
vond de EL CID-week plaats. Overal in Leiden werden verschillende activiteiten georganiseerd:
watersportfestivals, infomarkten en optredens van bandjes sierden de stad gedurende vijf
dagen. SSR deed daar uiteraard actief aan mee. Op maandag mochten we bijvoorbeeld het
bandje Go Back to the Zoo verwelkomen, waar een zeer groot publiek op afkwam. Op de
andere avonden waren er regelmatig dj’s in het pand die in onze danszaal menig nummer ten
gehore brachten. Overdag was er ook genoeg te doen: voor het pand was een uitgebreid terras
gebouwd met genoeg zitgelegenheid, een juice bar en een ijskraam. Vooral de ijskraam was
een groot succes: verschillende voorbijgangers en kinderen uit de buurt kwamen regelmatig
even langs om ook van een ijsje te kunnen genieten.
Na een succesvolle EL CID-week, waarin we 169 nieuwe leden mochten verwelkomen, gingen
we met zijn allen op kamp naar Drenthe, alwaar er activiteiten en spellen georganiseerd werden,
opdat de ouderejaars en de eerstejaars leden elkaar goed leerden kennen. Na deze week was
het tijd om van bestuur te wisselen: acht nieuwe gezichten namen plaats in de bestuurskamer
om de vereniging een jaar lang te leiden.
In de laatste week van oktober vond de verjaardag van SSR plaats, die met een spetterende
feestweek gevierd werd. Traditioneel werd in het weekend voorafgaand aan deze week de
Kinderbuurtdag georganiseerd door een aantal van onze leden, waarbij de kinderen uit de
buurt konden genieten van een speciaal voor hen georganiseerd dagprogramma. Zo konden
zij hun creativiteit kwijt aan de knutseltafel, hun eigen cakeje versieren, geschminkt worden
tot lieveheersbeestje, zichzelf vermaken in de ballenbak of de bestuursleden van SSR proberen
te vermoeien met een uitputtend potje voetbal. Al met al was het een zeer geslaagde dag: we
vonden het leuk dat er wederom een aantal gezinnen, ondanks dat het een zeer regenachtige
dag was, bij ons zijn langsgekomen.
Over een paar weken zal het reces voor de deur staan: in de weken van Kerst en Oud en Nieuw
zullen de deuren voor twee weken gesloten zijn. Na die twee weken zal er echter een wel
heel speciaal jaar van start gaan, namelijk ons Lustrumjaar. In oktober 2011 zal SSR-Leiden
haar 110e verjaardag vieren met twee weken vol feesten, workshops en symposia. Om alvast
goed in de stemming te komen zullen er door het hele jaar heen verschillende festiviteiten
plaatsvinden. Zodra het hele programma rond is zal er uiteraard ook een programmaboekje uw
kant opkomen. We hopen dan ook
dat u samen met ons dit speciale
jaar wilt vieren en zich regelmatig
bij ons zult voegen!

Veel drogisterijen hadden en hebben nog een gaper
als uithangbord. Een hoofd met uitstekende tong en
getooid met een vreemd hoofddeksel, een tulband of
een soort muts. Ze zijn in Leiden ook nog te zien. Op
de Hogewoerd hing er vroeger een hele bijzondere.
Het was een lantaarn qua vorm gelijk aan een Leidse
straatlantaarn, maar dan aan drie kanten een glas-inloodraam met een gaper, de achterzijde dicht en een
schoorsteentje er bovenop om de warmte af te voeren.
Oorspronkelijk zat deze gaper op Hogewoerd 3 van
de Drogisterij Christiaanse zoals op bijgaande foto
uit 1910 met enige moeite te zien is. Met de aanleg
van de elektrische tram in 1911 en de doorbraak voor
de aanleg van de Korevaarstraat, werd de hele hoek
afgebroken en verhuisde Christiaanse naar Hogewoerd
33 met de gaperlantaarn.
De voorgevel van Hogewoerd 3 werd ontworpen door
de architecten Jesse en Fontein en aangezien Fontein
vanaf 1904 experimenteerde met Art Nouveau en
glas-in-lood, is de gaperlantaarn mogelijk door deze
architecten ontworpen.
In 1961 werd de drogisterij gesloten
e n ve r h u i s d e d e i n b o e d e l n a a r h e t
Openluchtmuseum in Arnhem. De glasin-loodramen gingen zwerven en lagen in
Amsterdam, Bilthoven, Gouda tot iemand van
de Drogisterijbond ontdekte iets bijzonders
in bezit te hebben. Kortom, ze liggen nu alle
drie in het Drogisterijmuseum in Maarssen
waar enthousiaste vrijwilligers ze hebben
laten restaureren. Zie voor meer foto’s en
bezoek aan dit museum met een bijzondere
verzameling: www.drogisterijmuseum.nl.

The Mayflower Bookshop

Wednesday to
Friday: 11 till 6
Saturday: 10 till 5

Met hartelijke groeten,
Namens het bestuur van SSR-Leiden,
Floris van Kampen
h.t. Praeses Vereniging

De nieuwe bestuursleden van SSR-Leiden, van links naar rechts:
Jetske Huber, Eric Nieuwenhuijsen, Dominique Heuff, Floris van Kampen,
Anouk van Dijk, Sybren Hardiek, Roesja van der Hoek, Daniël Kan.
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De gaperdrieling gerestaureerd

Hogewoerd 107
2311 HJ Leiden
071-5138497
You are welcome!
info@mayflower-bookshop.nl
www.mayflower-bookshop.nl

Sidac

Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst
van verschilllende disciplines wordt tentoongesteld. Een of twee keer per maand is er een
weekendtentoonstelling. In de tussenliggende
weken is er een etalage-expositie. U vindt ons
op de Hogewoerd 77 (tel 512 13 36) of op www.
sidacstudio.nl.
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Buurtfeuilleton
Zoals in iedere uitgave wordt ook deze keer
weer een markante en interessante bewoner
van onze gezellige buurt geïnterviewd. Deze
keer is de beurt aan Dhr. Singeling. Samen met
zijn vrouw woont hij al dertig jaar in één van de
woonboten aan de prachtige Utrechtse Veer.
Een interview afnemen bij deze beminnelijke
en praatgrage heer viel nog niet mee. Als deze
rasverteller op zijn praatstoel gaat zitten, kun
je als interviewer niet veel anders doen dan
geboeid luisteren naar alle mooie anekdotes
die er worden opgedist.
Hieronder vindt u een verslag van het gesprek
dat ik met Dhr. Singeling en zijn vrouw heb
gehad. Onder het genot van een kopje koffie
en een heerlijke plak cake die nog over was
van het 85ste verjaardagsfeestje van de vrouw
des huizes, heb ik uitgebreid mogen genieten
van alle verhalen die meneer me heeft verteld.
Wilt u zichzelf even
voorstellen?
Mijn naam is J.
Singeling, Koos voor
vrienden, en ik woon
reeds dertig jaar in
deze woonboot aan
het Utrechtse Veer.
Geboren en getogen
Leidenaar heb ik mijn
jeugd doorgebracht in
de Kooistraat. Dit is een
zijstraat van de Kooilaan en hier liep vroeger
de Haarlemmermeerlijn langs. Er was zelfs een
stationnetje: Het Herensingel station. Zowel
de spoorlijn als het station bestaan allang niet
meer, maar ik heb hier een fijne jeugd gehad
waar ik met veel plezier aan terugdenk. Het
was een gezellige buurt vol met vriendelijke
mensen die voor elkaar klaar stonden en nooit
om een grap verlegen zaten. Zo kan ik met
herinneren dat één van de oudere bewoners
op een dag naar me toe kwam en tegen me
zie dat ik “het” even moest vasthouden. Ik
had geen idee wat hij bedoelde en ik stak
nietsvermoedend mijn hand uit. Vervolgens
stopte hij een enorme uitgekauwde pruim in
mijn uitgestoken knuist die ik vervolgens hard
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dichtkneep. Ik moet er nogal raar bij gekeken
hebben, want de man schoot onbedaarlijk in
de lach en liep vervolgens weg. Dat was een
beetje de humor waarmee de mensen zich
er in die tijd doorheen sloegen. Het was een
arme tijd, maar de mensen waren toen toch
een stuk gezelliger dan dat ze nu zijn. Mijn
moeder had 16 kinderen en we woonden met
zijn allen in een klein huisje. Gelukkig hebben
we het allemaal goed gehad en hebben we
geen van allen ooit zonder werk gezeten.
Over werk gesproken: naar ik heb begrepen
heeft u nogal wat banen gehad?
Dat k lopt. Ik ben ooit begonnen als
aardappelhandelaar. Eerst voor een baas en
later voor mezelf. Met paard en wagen ging
ik dan langs bij klanten. Met dat paard heb
ik trouwens nogal wat te stellen gehad. Het
was een eigenwijs beest met de vervelende
gewoonte om er zomaar vandoor te gaan.
Iemand anders moest hem vasthouden als
ik bij klanten was, of anders moest ik hem
vastbinden aan een boom of paal. Hij heeft
me nog eens een verhoging opgetrokken
zo de doornstruiken in. Ik zat van boven tot
onder vol met doornen. Dat was geen feest
kan ik u zeggen.
Met de aardappelhandel ben ik op een
gegeven moment gestopt. Er kwamen steeds
meer winkels die ook aardappels verkochten
en de zaken liepen terug. Wel heb ik nog
een tijd een groente -en fruitwinkel gehad
in de Hakbijlenbuurt. Op een zekere dag
stond ik buiten de ramen te lappen toen
een buurvrouw vroeg of ik haar ramen ook
niet even kon doen. Uiteraard was dat geen
probleem en voor ik het wist had ik een
handeltje. De straat kreeg er lucht van en
binnen de kortste keren lapte ik iedereen zijn
ramen. Ik vroeg er één gulden per 2 ramen
voor en verdiende zo een extra zakcentje.
Rond die tijd ben ik ook begonnen als
nachtwaker in Volkenkunde. Ik draaide daar
avond –en nachtdiensten dus u zult begrijpen
de nachtrust er wel eens bij inschoot. Dat heb
ik uiteindelijk 32 jaar met veel plezier gedaan.
Ook hier heb ik het nodige meegemaakt

met zowel inbrekers als collega’s. Een mooie
tijd. Daarna heb ik nog een tijdje samen
met mijn vrouw schoongemaakt bij een
advocatenkantoor op de Plantage. Het
kantoor is ondertussen verhuisd en ook op
de nieuwe locatie hebben we samen nog een
tijdje schoongemaakt. Tegenwoordig doen we
het wat rustiger aan en genieten we van onze
welverdiende rust.
U komt oorspronkelijk niet uit deze buurt.
Hoe ben u hier op de woonboot terecht
gekomen?
Door een samenloop van omstandigheden
is dat zo gekomen. Mijn eerste vrouw werd
ziek en is helaas overleden. We woonden
toentertijd in een huisje in de stad en ik
heb ervoor gekozen om iets anders te gaan
zoeken zodat mijn zoon in het huis kon blijven
wonen. Bij toeval kwam ik in contact met twee
dames die op een woonboot woonden aan de
Utrechtse Veer. Van hen heb ik de woonboot
gekocht die er toen lag. De dames, maar
met name de vader van één van hen, waren
nogal uitgekookt. Ze wilden dat ik ook de
achterstallige rekeningen overnam van het
water, gas en licht. Nu ben ik wel goed, maar
niet gek. Ik ga natuurlijk niet betalen voor
wat een ander verteerd heeft. Daar waren de
verkopers het niet zo mee eens en ze hebben
zelfs gedreigd met een rechtszaak. Zover is
het uiteindelijk niet gekomen. Door het slim
te spelen, heb ik de dames en papa er van
kunnen overtuigen dat ze toch maar beter zelf
de rekeningen konden betalen. Uiteindelijk
hebben ze eieren voor hun geld gekozen en
de rekeningen betaald. Ik heb daarna nooit
meer wat van ze gehoord.
De boot was toch nogal versleten en een
aantal jaar later heb ik onze huidige boot
gekocht. We hebben hem wind– en waterdicht
besteld en ik heb hem samen met mijn zoon
helemaal afgetimmerd. Ook dat is nogal een
project geweest. Door omstandigheden kreeg
ik hem 4 maanden te laat geleverd. Het was
midden december en erg koud. De boot had
natuurlijk helemaal nog geen voorzieningen
en dus ook geen verwarming. We hebben toen

een klein hokje midden in de boot gemaakt
met daarin een butagaskachel en zijn daarna
aan de slag gegaan. Met als resultaat een
prachtig woonboot.
In de 30 jaar dat
u h i e r wo o n t
is er vast veel
veranderd!
Och, wat heet.
Natuurlijk is er
wel het één en
ander veranderd.
M aar wat het
meest opvalt, is
dat de mensen
veel meer op
zichzelf zijn.
Vroeger leek het
of de mensen
meer tijd hadden
voor een praatje en stonden ze voor elkaar
klaar. Dat is nu wel veranderd. Al hebben we
nog steeds leuk contact met onze buren en
helpen we waar nodig. We hebben natuurlijk
ook een geweldige plek en doordat wel al zo
lang hier wonen zijn we bekend in de buurt.
Als we lekker op ons balkon voor de boot
in het zonnetje zitten, groet zo een beetje
iedereen die voorbij komt. Ook de molen
die voor de boot staat, trekt veel bekijks.
Hoe vaak die al niet op de foto is gezet. Met
name toeristen vinden hem prachtig. Ik heb
hem zelf gemaakt van oud hout. Dat vind ik
heerlijk om te doen. Ik heb er ook één voor
mijn kleindochter gemaakt die er erg blij mee
was. En ben nu weer met een nieuwe bezig.
Naast het maken van molens maak ik ook
nog karren op schaal en mozaïeken. De hele
boot hangt er vol mee. Vooral ’s winters ben
ik in mijn werkplaatsje te vinden waar ik dan
lekker bezig ben. ’s Zomers onderhoud ik de
boot. Ja, we wonen hier heerlijk en zolang we
het met zijn tweetjes redden blijven we lekker
hier wonen. We moeten er niet aan denken om
naar een bejaardenhuis te moeten. Geef ons
maar de woonboot en de buurt.
door François Karstens
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Over de Buurt...

Over de Buurt...

De cliënt- /ouderenadviseur
Als de leeftijd een woordje meespreekt, rijzen er soms lastige vragen. De cliënt-/ouderenadviseur
van Radius kijkt van geen enkele vraag op en helpt u met raad en daad als u dat wilt. De cliënt-/
ouderenadviseur biedt u een luisterend oor, geeft advies of andere hulp en probeert samen
met u tot een passende oplossing te komen.

BUURTBEMIDDELING
Beknopte informatie voor burgers van Leiden

Cliënt-/ouderenadviseurs geven een onafhankelijk advies. Zij kennen alle mogelijkheden en
regelingen in Leiden en kunnen u dus over veel zaken informeren en adviseren.
Veel 55-plussers in Leiden gingen u voor en vroegen de ouderenadviseurs om hulp. Helaas
weten toch een hoop mensen ons nog niet te vinden of aarzelen om contact op te nemen.

Wie kunnen een aanvraag indienen?
t
#VSHFST
t
8POJOHDPSQPSBUJFT
t
8JKLBHFOUFO

De cliënt-/ouderenadviseur kan u bijvoorbeeld helpen met:
t
)FUJOWVMMFOWBOMBTUJHFGPSNVMJFSFO
t
)FUBBOWSBHFOWBOHFNFFOUFMJKLFWPPS[JFOJOHFO
t
)FUCFHSJKQFOWBOCSJFWFOWBOJOTUBOUJFT
t
7SBHFOPWFSXPOJOHBBOQBTTJOHFO IVMQNJEEFMFOFOWFSWPFSTWPPS[JFOJOHFO
t
)FUBBOWSBHFOWBO[PSHBBOIVJT
t
)FUPNHBBONFUFFO[BBNIFJE
t
)FU[PFLFOOBBSCF[JHIFEFOFOBDUJWJUFJUFO

Wat zijn de voordelen?
t
#VSFOMPTTFOIFU[FMGNFUFMLBBSPQNBBSXPSEFOHFTUFVOE
t
7SJKXJMMJHFHFUSBJOEFCFNJEEFMBBST[JKOPOQBSUJKEJH
t
#VVSUCFNJEEFMJOHJTHSBUJTWPPSCVSHFST
t
#JKSVJNWBOEFCFNJEEFMJOHFOJTFSFFOEVJEFMJKLFWFSCFUFSJOH

Kortom, heeft u vragen over wonen, zorg, welzijn of inkomen? Of kent u ouderen waarvan u
denkt dat ze onze hulp kunnen gebruiken? Bel voor een afspraak (bij u thuis, telefonisch of
op het kantoor van de ouderenadviseur in uw wijk). De hulp is gratis en wordt gesubsidieerd
door de gemeente.
De ouderenadviseur bij u in de wijk heet Rettie Bentvelsen.
Zij is tot eind 2010 te vinden op het kantoor Geregracht 5. De nieuwe locatie is op dit moment
helaas nog niet bekend, maar u kunt altijd bellen met onze centrale receptie, met de vraag of
een ouderenadviseur contact met u wil opnemen.
De receptie van Radius is op werkdagen bereikbaar van 09.00u tot 17.00u via telefoonnummer
071-707 42 00.

(Nieuw) bedrijf in de wijk
McWash

Mc Wash is sinds kort verhuisd naar de Hogewoerd 111 A. Het pand is verbouwd en opnieuw
ingericht met de meest moderne wasmachines en drogers. Ook is Mc Wash uitgebreid met
een stomerij en wasservice. De wasservice is speciaal om u de lasten van het wassen en/of
strijken uit handen te nemen. Wij bieden u een totaalpakket aan oplossingen op het gebied
van textielverzorging van dekbedden tot kostuums en overhemden tegen scherpen prijzen.
Zowel particulieren als bedrijven zijn bij ons welkom!
Openingstijden wasserij en stomerij Mc Wash:
Zelfbediening:
7 dagen per week van 8.00 – 22.00u
Stomerij/wasservice:
ma t/m za van 9.00 – 17.30u
Wasserij & stomerij Mc Wash
Hogewoerd 111 A
Tel.: 071- 5310000
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Buurtbemiddeling is bedoeld voor iedereen die een probleem
of ruzie heeft met zijn buren of in zijn buurt.

Hoe vraag je het aan?
t
"BONFMEJOHQFSGPSNVMJFSPQEFXFCTJUFDPÚSEJOBUPSCFMUPQ
t
#SJFGOBBBONFMEJOHBBOCFJEFQBSUJKFOUXFFEFQBSUJKMFFTUEBUIJKHFCFMEHBBUXPSEFO
t
7SJKXJMMJHFCFNJEEFMBBSCFMUCFJEFQBSUJKFOOPEJHUVJUWPPSHFTQSFL
t
.BLFOWBOFFOBGTQSBBLJOFFOCVVSUIVJT
Voorwaarden
t
1BSUJKFOXJMMFONFUFMLBBSQSBUFOFOTBNFOOBBSPQMPTTJOHFO[PFLFO
t
&SJTHFFOTQSBLFWBOHFXFME
Bereikbaarheid
t
7JBUFMFGPPO
t
7JBFNBJMbuurtbemiddeling@libertasleiden.nl
t
7JBXFCTJUFwww.buurtbemiddeling.libertasleiden.nl

WEBSITE: http://www.hethoogstewoerd.nl

Het laatste nieuws uit de Buurt en Regio, wetenswaardigheden, oude foto’s en nog veel meer!
Het bezoekersaantal groeit nog altijd gestaag. Ook kunt u, als ondernemer, adverteren op de
website. We zijn nog steeds op zoek naar buurtbewoners die het leuk vinden om er af en toe
een artikeltje voor te schrijven! Meldt u aan op redactie@hethoogstewoerd.nl
door Guido Priemus

van Houte Advies
Procesverbetering, ICT en Interim-management
www.vanhouteadvies.nl - 06 106 094 15 - info@vanhouteadvies.nl
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Gele vuilniszakken en meeuwenoverlast

door Roy Klopper
Gemeentemaffia
Midden november stond op een winderige zaterdag de deur van de bakker op de Hogewoerd
plotseling weer wijd open. De nationale driekleur wapperde aan de gevel, een kartonnen
Sinterklaas hing in de etalage. Pepernoten op de toonbank, de broodplanken gevuld, net als
de gebaksvitrine. Ouderwets gezellig. Soms zelfs zonder enig deegwaar nodig te hebben,
kwamen veel buurtgenoten spontaan een kijkje nemen in de prachtig gerenoveerde winkel.
Blij dat ze er weer in konden.
Ruim anderhalf jaar stond het pand leeg. Begin oktober 2009 werd met een briefje op de deur
aangekondigd dat de zaak een zes weken duren verbouwing zou ondergaan. Na die periode
gebeurde er echter helemaal niets. De winkel bleef donker en in geen velden of weken was
een bouwvakker te bekennen.
Het is geen kift tegenover de Deka-buurtsuper, maar de verse broden van de warme bakker
zijn door menigeen node gemist. Al spoedig gingen de wildste verhalen door de wijk. Er zou
sprake zijn van een faillissement, ruzie onder de eigenaren en een definitieve sluiting zou
aanstaande zijn.
De waarheid bleek echter veel onverkwikkelijker. Een overijverige ambtenaar van de
veelbesproken dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Leiden was het als monument
aangemerkte winkelpand kort na de start van de verbouwing binnengelopen. Hij constateerde
dat bepaalde ingrepen niet volgens de regels werden gedaan en kondigde een bouwstop af.
De actie van deze pennenlikker resulteerde er in dat buurtbewoners ruim een jaar lang tegen
een met kranten dichtgeplakte etalage moesten aankijken. Geen reclame voor een monument.
Voorts zat deze heldhaftige overheidsdienaar met zijn besluit letterlijk aan het brood van zowel
de goedwillende bakker als dat van de hele wijk. Wiens belang dient dit miezerige radertje in de
ambtelijke maffia die de dienst bouwen en wonen van de gemeente Leiden sinds jaar en dag
is met het stilleggen van deze verbouwing?
Niet eens zo lang geleden liet de gemeente onderzoek doen naar de niet aflatende stroom
van klachten over de arrogante, regenteske wijze waarop de ambtenaren van Bouwen
en Wonen sinds mensenheugenis optreden. De conclusies waren vernietigend. Hoewel
burgemeester Lenferink zich haastte om beterschap te beloven, gaan zijn onafgebroken
falende ondergeschikten onverdroten voort met het dwars zitten van goedwillende burgers
en ondernemers.
Om daadwerkelijk wat
veranderd te krijgen, moet
het misschien eerst zover
komen dat één van de
medewerkers van dat nest
onbetekenend addergebroed
op het stadsbouwhuis zelf
eens grondig wordt verbouwd
door een radeloze gedupeerde
van hun machtsspelletjes.
Menigeen in de stad geeft
daarvoor stilzwijgend een
vergunning af.

Het opentrekken van vuilniszakken door meeuwen veroorzaakt al jaren veel overlast en
zwerfafval in Leiden. Om deze overlast tegen te kunnen gaan, is er onder andere in onze buurt
vanaf half mei tot en met half augustus van het vorige jaar een proef met gele vuilniszakken
gedaan.
Vuilniszakken worden aangeboden vanaf 22.00 uur. Tot ongeveer 1.00 uur ‘s nachts gebeurd
er weinig. Dan wordt het kattentijd. Grote aantallen katten scheuren en trekken zonder enige
moeite vuilniszakken, ongeacht de kleur of dikte, kapot. Opvallend daarbij is, in tegenstelling
tot meeuwen, dat het afval niet wordt verspreid. Een kat graaft in de zak en het afval wordt
niet verspreid maar ligt ernaast. Er ontstaat vrijwel geen zwerfafval. Bij regenachtig weer zijn
er geen of slechts enkele katten.
Zodra het licht wordt, rond een uur of 6.00 ‘s morgens, komen de vogels en zijn er absoluut geen
katten meer te bekennen. Alleen van zilvermeeuwen is vastgesteld dat die vuilniszakken kapot
maken. Andere soorten meeuwen of vogels maken geen zakken stuk. De gele vuilniszakken
blijken een stuk moeilijker kapot te krijgen dan de grijze of blauwe. Er ontstaat hoogstens
een gaatje waardoor de schade beperkt blijft. Bovendien verhindert het dikkere plastic dat de
zak aan flarden wordt gescheurd en het afval over grote afstand wordt verspreid. Er ontstaat
dus duidelijk minder zwerfafval. Bij de grijze en blauwe vuilniszakken wordt het al gauw een
bende en ligt het afval overal verspreid.
Geconcludeerd kan worden dat gele zakken in belangrijke mate het ontstaan van zwerfafval
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moet worden opgemerkt dat dit geen garantie geeft voor de toekomst; niemand weet wat
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ze geen keuze hebben. Laten ze de gele zakken dan ook met rust? Ook is niet aangetoond dat
werkelijk de gele kleur van de zakken maakt dat ze niet aantrekkelijk zijn voor zilvermeeuwen
of dat het komt omdat die zakken steviger zijn en het plastic ervan dikker is.
De gemeente is de resultaten van de proeven nog aan het evalueren. De gele vuilniszakken
blijken viermaal duurder te zijn dan de KOMO zakken, die nu verplicht zijn. Het college vindt
dat een te grote lastenverzwaring voor de burgers en wil ze dan ook niet gaan verplichten.
Winkels zijn natuurlijk vrij om de gele zakken te gaan verkopen echter dat ligt wat ingewikkeld;
als ze plaats voor deze zakken in de schappen moeten gaan maken kost dat geld en, aangezien
ze een stuk duurder zijn, is de vraag ernaar van de consumenten zeer onzeker. Zij zouden dan
ook liever zien dat ze wèl verplicht worden gesteld zodat ze zeker weten dat ze verkocht gaan
worden. Bovendien mogen een aantal winkels niet beslissen over hun assortiment, dat doen
de hoofdkantoren.
Daarnaast overweegt de gemeente nog of er misschien toch niet meer ondergrondse
huisvuilcontainers moeten komen in plaats van het gebruik van vuilniszakken. Tevens wacht
men nog af wat de resultaten van een proef met meeuwbestendige vuilniszakken in Den Haag
zullen zijn. Al met al lijkt het vooral te gaan om het kostenplaatje. Wordt dus vervolgd…..
Tips:
t
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aantrekt en hoe meer jongen zij groot kunnen brengen.
t
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buiten. Hoe korter de zakken op straat staan hoe minder kans er is op het openscheuren
van de zakken door meeuwen (en andere dieren waaronder katten).
door Wilma Boogert
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Welles en Nietes en de grote rode auto
Het was een hele gewone dag, en zoals
altijd was het rustig in het grote huis aan het
Plantsoen. Poes Welles lag lekker te slapen
en poes Nietes vond dat het tijd werd om iets
leuks te gaan doen. Jullie weten wel dat dat
altijd zo is met deze katten. Welles wil nooit
iets anders doen dan slapen en Nietes wil
altijd lol maken of op avontuur. Nietes stormde
dan ook de kamer binnen en naar Welles toe,
hij tilde zijn pootje op om Welles met een
goedgemikte mep flink wakker te schudden,
maar daar kreeg hij de kans niet voor, want op
datzelfde moment hief Welles zijn pootje op
en hij deed dat zo vlug dat Nietes een flinke
tik op zijn poezenneus kreeg. Dat was Nietes
niet gewend.
Hij wilde net zijn bekje open doen om er wat
van te zeggen, toen Welles: “Luister!!”, riep,
“luister goed... ik hoor een poes miauwen”. “Je
hebt zeker gedroomd,” zei Nietes terwijl hij
over zijn neusje wreef. “ik hoor niks”. “Luister
nou, …. het klinkt heel ver weg”, zei Welles nog
eens, hij leek erg zeker van zijn zaak. Nietes
werd even heel rustig en ja, daar hoorde hij het
ook. Heel in de verte hoorde hij gemiauw, het
klonk heel angstig. “Het klinkt precies zoals jij
klonk, toen je in die boom geklommen was.
Weet je nog?” plaagde Welles. Nietes lette niet
op het geplaag en sprong op: “Een kat in een
boom? Denk je dat hij er niet meer uit kan?
Dan moeten we onmiddellijk gaan helpen.” Ze
konden het klaaglijke gemiauw nu wat beter
horen. Welles kwam ook snel overeind, want
als er een mede kat in de problemen zat dan
moest je er wel naar toe.
In het huis van Welles en Nietes was geen
kattenluikje, want de baasjes vonden het eng
als ze zo maar naar buiten konden, eigenlijk
was het de bedoeling dat de poezen helemaal
niet zelf naar buiten gingen, want met al dat
verkeer weet je maar nooit of het goed afloopt.
Nietes en Welles waren heel slim geworden
in ontsnappen. Zoals jullie uit alle verhalen
weten, lukte het ze vaak genoeg om buiten
te komen. Maar deze keer leek het erop dat
het niet zou gaan lukken. Ze vlogen naar de
keuken en rolden over elkaar heen in de haast
om buiten te komen. Jammer genoeg zat alles
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dicht en de baasjes waren niet thuis. Welles en
Nietes keken elkaar aan. Wat nu? “We moeten
naar zolder, riep Welles, dan kunnen we daar
misschien uit het raam,” Nietes vond dat een
goed idee en de beide katten stormden de
trappen op. Gelukkig stond er een raam op
een kiertje open. De beiden katten wurmden
zich er doorheen en belandden in de dakgoot.
Oeps, dat was hoog, hoe moest je nu van het
dak af beneden komen? Eerst maar eens goed
rondkijken. Het gemiauw was nu duidelijk
te horen. Ze speurden de bomen in het
Plantsoen af. Nietes riep naar de poes dat ze
eraan kwamen om te helpen, maar dat het
even zou gaan duren omdat ze naar beneden
moesten zien te komen. Het poesje klonk al
iets minder bang en riep terug dat ze wel zou
wachten totdat ze kwamen.
Ineens zag Nietes een eindje verder wat
mensen onder een boom staan. Dat moest de
boom zijn waar de kat in zat. Nietes en Welles
keken nog eens goed om zich heen om iets
te vinden om naar beneden te komen. Er
was echter helemaal niets waarlangs je af kon
zakken. Ze liepen een beetje heen en weer
in de dakgoot om te kijken of er bij de buren
misschien iets van een trap of een ladder was.
Een open raam was ook goed, wist Nietes
te melden, want hij wist zeker dat er in het
buurhuis wel een kattenluikje was. Dus als ze
daar binnen konden komen was het ook goed,
dan konden ze ook zo weer naar buiten.
Toen gebeurde er iets heel vreemds. Tenminste
vreemd voor poezen. Er kwam een hele grote
vierkante knalrode auto aanrijden met een
enorme ladder op het dak. De auto stopte
bij de boom waar alle mensen stonden en
er kwamen mannen uit in zwarte pakken en
met helmen op. Ze begonnen de ladder uit
te schuiven en toen de ladder hoog tegen de
boom aanstond, klom zo’n man in een
zwart pak naar boven. Hij verdween tussen
de takken. Dat iemand de brandweer
gebeld moest hebben wisten onze beide
eigenwijsjes natuurlijk niet, die dachten dat
er een wondertje gebeurde. Welles en Nietes
konden alles goed zien vanuit de dakgoot.
Ze zaten eerste rang. Voorzichtig wilde de

brandweerman, want dat was het natuurlijk,
het katje bij zijn nekvel oppakken, maar dat
was niet zo makkelijk want het diertje vond
zo’n grote zwarte man met zo’n gek ding op
zijn hoofd natuurlijk heel erg eng. En hij klom
dan ook nog verder naar boven. Welles en
Nietes hoorden hoe de man een beetje met het
katje praatte en toen kon hij hem zo pakken.
Hij klom de trap rustig weer af en gaf de poes
terug aan het baasje, die onderaan stond te
wachten. Het poesje werd enorm geknuffeld
en geaaid. “Wauw,” verzuchtte Nietes. “Dat is
nog eens cool om zo uit een boom geplukt
te worden. Ik vind het alleen wel gek dat ze
hem zo knuffelen, hij was toch eigenlijk erg
stom?” Nietes dacht nog iets langer na en zei
toen met een zucht: “Ik wou dat die grote rode
auto voor mij gekomen was toen ik vastzat in
mijn boom. Ik denk dat ik binnenkort weer
eens heel hoog in een boom ga klimmen,”
grinnikte hij. Welles gaf hem een flinke pets.
“Als je het maar uit je dwaze bol laat”, dreigde

hij, “je moet ook een beetje aan mij denken. Al
dat gedoe met vastzittende katten is niet goed
voor mijn hart. Bovendien brengt me dat op
een heel goed idee”, plaagde hij Nietes. “Nou,
wat dan?”, vroeg Nietes vrolijk, hij bedacht
alvast dat ze vast wat leuks gingen doen. “Ik
moet mijn middagslaapje nog afmaken,” zei
Welles waardig. Hij stak zijn staart omhoog,
slipte behendig door het raam en liep de
trappen weer af naar beneden. Nietes bleef
nog even in de dakgoot zitten. Hij genoot van
het uitzicht. Hij zag dat de brandweermannen
de ladder weer inschoven en op het dak van
de grote rode auto vastmaakten. Wat een mooi
werk, zou er ook zo iets voor poezen zijn? Toen
Nietes een tijdje later ook beneden kwam, zag
hij Welles diep in slaap op zijn warme plek
bij de verwarming. “Zal ik?”, dacht hij, terwijl
hij zijn pootje ophief. Maar nee, hij had zelf
ook wel zin in een dutje na al die opwinding.
Even later klonk er heel tevreden geronk in
de kamer.
door Selma Barnard

Recept voor Lasagne Spinaci i Pomodoraci
Voor 5 personen, voor minder mensen is het onevenredig veel werk en kun je er beter een
komen eten bij ons in Odessa. Wij hebben elke avond vanaf 17u de lekkerste lasagne voor
een sportieve prijs. En dan krijg je het stokbrood met tomatenboter er nog gratis bij ook!

Nodig:

QBLLFOEJFQWSJFTTQJOB[JFTBNFOPOHFWFFSHS
Laten ontdooien en uitlekken
- 1 liter melk
NMTMBHSPPNPGLFVLFOSPPN
#FFUKFNBJ[FOBPGBMMFTCJOEFS
- Zout en peper
HSHFSBTQUF&EBNNFSPG(PVETFLBBT
0WFOTDIBBM POHFWFFSCJKDN

'MJOLFCPTWFSTFCBTJMJDVN WPPSEFHFWPSEFSEFLPL
QSPCFFSEJUPPLFFOTNFUFFOCPTKFWFSTFTBMJF
 HFNBSJOFFSEFHFESPPHEFUPNBUFO QPUKFWBONM
HS1BSNF[BBOTFLBBT
HS#MFVE"NCFSU BOEFSFCMBVXFLBBTLBOPPL
)BMGQBLMBTBHOFWFMMFO 1JOPUFHFOPWFS"MCFSU)FJKOPQEF
)PPJHSBDIUIFFGUHPFEF

~ Maak van de melk en de room en de maizena een gebonden roomsaus
~ Zout en peper naar smaak toevoegen
~ Roer de uitgelekte spinazie door de saus
~ Snipper de basilicum erdoor
~ Schep op de bodem van de ovenschaal een laagje saus
~ Daarop de eerste laag lasagne vellen
~ Weer een laagje saus en daarover de helft van de geraspte kaas gemengd met de parmezaanse kaas
~ Dan het tweede laagje lasagne vellen
~ Weer een schep saus en daarover de blauwe kaas, gebrokkeld of in plakjes
~ Snij de gemarineerde tomaten en verdeel de helft op deze laag
~ Dan het derde laagje lasagne vellen
~ Waarover je de rest van de saus uitspreidt en verdeel de overgebleven gedroogde tomaten
~ Hierover strooi je als laatste de tweede helft van de Edammer kaas
~ Zet het geheel in de oven op 150 graden en in 50 minuten is het gerecht klaar!
(Of neem de tijd en de temperatuur van de verpakking van je lasagnevellen.)
Serveer met een frisse salade en smullen maar!

Café

Hogewoerd 18 Leiden
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Advertentie
EINDEJAARSTIPS - PROFITEER IN 2010 NOG VAN VOORDELEN!
Het is tijd voor het einde van het jaar nog uw zaken bij de Netwerknotaris te regelen, voordat het te laat is!
Want wie gaat er nu niet graag goed geregeld het nieuwe jaar in?
TIP 1: UW TESTAMENT PAKT MOGELIJK ANDERS UIT
Grote kans dat de begin dit jaar gewijzigde belastingwet op het erven en schenken ook gevolgen heeft voor
uw testament. Het is daarom belangrijk dat u uw testament laat nakijken. Door een goed testament kunt
u uw erfgenamen in de toekomst erfbelasting besparen.
TIP 2: VERGEET UW KLEINKINDEREN NIET!
U kunt aan een kleinkind in uw testament een groot bedrag vrij van erfbelasting legateren (maximaal €
15.000,-).
Het voordeel van een legaat aan uw kleinkinderen is dat het vermogen rechtstreeks en vrij van erfbelasting
overgaat vanuit uw nalatenschap naar het vermogen van uw kleinkinderen.
TIP 3: SAMENWONERS LET OP!
Voor verschillende belastingwetten wordt het steeds belangrijker dat u een samenlevingscontract heeft.
Bij het erven van uw partner is het hebben van een samenlevingscontract één van de manieren om in
aanmerking komen voor een grote belastingvrijstelling van € 600.000,00. Een samenlevingscontract heeft
nog meer voordelen; met name elkaar aanwijzen voor het partnerpensioen. Ontdek nog meer voordelen
op onze website www.bmsnotarissen.nl.
Tip 4: Huis niet verkocht?
Staat uw huis al even te koop en heeft u al een nieuw huis? Denkt u dan eens aan het verhuren van uw
te koop staande huis. Wij kunnen u en uw huurder bij de verhuur adviseren en een juridisch juiste
huurovereenkomst maken. Door een wijziging in de wet worden de fiscale nadelen van het tijdelijk
verhuren namelijk weggenomen.
TIPS VOOR ONDERNEMERS - WAT IS VOOR U VOORDELIGER?
TIP 5: In veel gevallen is door de gewijzigde Successiewet voordeliger een bedrijf te erven of te schenken.
Er moet dan wel aan een aantal eisen worden voldaan. Wij kunnen voor u controleren of u, uw bedrijf en
uw opvolger aan de eisen voldoen.
TIP 6: In het verleden is uw bedrijfspand misschien buiten de bv gehouden en bent u om fiscale redenen
zelf eigenaar gebleven van het pand. In 2010 kan het voor u fiscaal gunstig zijn het bedrijfspand juist wel
aan de bv over te dragen. Wij kunnen u daarover adviseren. Handel snel, want deze faciliteit geldt alleen
in 2010.

Historische vijver in het Plantsoen

door Renee van Riessen, secretaris Vereniging het Plantsoen
Van oudsher bezat het stadspark het Plantsoen een aantal
fraaie bezienswaardigheden, te weten de volière, een
muziektent, het vogeleiland en de vijver met een spuitende
fontein. Op menig oude prent van Leiden prijkt de historische
vijver van het Plantsoen. In 1863 wordt voor het eerst melding
gemaakt van een fontein. De vorm van de vijver en de
uitvoering van de fontein is in de loop der tijden enige malen
veranderd. Maar velen van ons zullen zich de laatste versie
nog wel kunnen herinneren.
Tijdens de renovatie van het Plantsoen in 1998 verdween deze laatste vijver met fontein
omdat zowel het bassin als het waterleidingsysteem lek waren. Maar gelukkig: de vijver zou
zeker terugkomen en zo staat het ook in het beheerplan Plantsoen 2005-2020, deel 2. Een van
de eerste initiatieven werd genomen door het buurtcomité in 1998, vervolgens kwam er in
2003 een prachtig ontwerp van de zijde van de gemeente dat helaas financieel niet haalbaar
bleek te zijn. En in 2007 heeft de Vereniging het Plantsoen het initiatief genomen om de
plannen nieuw leven in te blazen; dit alles in goed overleg en samenwerking met de afdeling
Stadsruimte van de Gemeente Leiden als zijnde de uitvoerende en verantwoordelijke instantie.
Een en ander resulteerde in een fraai ontwerp waarbij gebruik werd gemaakt van een nieuwe
duurzame kunststofsoort waardoor het kostenplaatje aanzienlijk gunstiger uitpakte dan bij
de eerdere versie van 2003. Het ontwerp werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het
Plantsoen in januari 2009 door medewerkers van de gemeente gepresenteerd. De gemaakte
op- en aanmerkingen van de leden zijn verwerkt en het ontwerp werd vervolgens door de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van een positief advies voorzien.
Ondertussen werd op verschillende creatieve manieren
getracht het benodigde bedrag bijeen te brengen o.a.
via een buurtcheque en daarnaast staat de gemeente
voor een substantieel deel garant. In het najaar van 2010
zijn de benodigde bouw- en monumentenvergunningen
verleend en inmiddels zijn een 3-tal aannemers door de
gemeente benaderd om een offerte uit te brengen.
Wij hopen heel erg dat dit plan binnen afzienbare tijd
tot uitvoer kan worden gebracht en dat de gemeente
de door haar gedane belofte de vijver terug te laten komen gestand houdt. Want pas als de
vijver met fontein in ere is hersteld zal het renovatieplan volledig zijn uitgevoerd.

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor of kijk op onze website.

BMS Netwerk Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
telefoon (071) 516 29 30
www.bmsnotarissen.nl
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Krantenartikelen over de wijk

Breda Beste Binnenstad?
door Jacowies Suri

Sleutelstad.nl 09/11/2010

Dies huldigt o.a. Joop Gijsman

Door Corine Knoester
LEIDEN - Tijdens de zaterdag in de
Hooglandse Kerk gehouden Dies
van de Historische Vereniging Oud
Leiden, zijn drie personen in de
prijzen gevallen. De historici Cor Smit
en Agnes van der Steen ontvingen
samen de tweejaarlijkse Oud Leiden
Prijs. Smit vanwege zijn artikel over de historie van
de Stadsgehoorzaal getiteld `Tot nut en genoegen
van heel het beschaafde publiek’ en Agnes van der
Steen voor het artikel over Aletta Lorentz-Kaiser en
de vrouwenbeweging in Leiden (1881-1912). De
prijs, bestaande uit een oorkonde en €1.000,-, werd
uitgereikt door Juryvoorzitter Hans Heestermans.
De Oud Leiden Penning ging dit jaar naar
Joop Gijsman, die zich op een breed terrein inzette
voor het behoud van monumenten in de stad
en in dat verband langdurig allerlei (bestuurs)functies bekleedde voor ondermeer de Stichting
Industrieel Erfgoed en de Open Monumenten
Dagen. Gijsman ontving de penning uit handen van
commissievoorzitter Jan van Rijckevorsel.

De wijkagent twittert!

Nadat onze bewindslieden en zelfs het Koninklijk
Huis zijn gaan twitteren, kon onze wijkagent niet
achterblijven! Willem van Vliet twittert ook sinds
kort. Hij zal proberen elke dag een bericht te posten.
Hij schrijft: “het kost maar 2 á 3 minuten per
dag, maar daardoor kunt u zelf zien wat er zoal op
een (werk-)dag voor mij voorbij komt. Uiteraard kan
en zal ik ’t meest in algemeenheden twitteren, maar
waar het per buurt/straat kan dan zal ik dat doen.
Ik hoop u binnenkort als ‘volger’ te kunnen zien; de
eersten zijn al binnen!
Willem van Vliet”
http://twitter.com/wijkagLeidenMid

Leidsch Dagblad 10/11/2010

‘Klein slot is genoeg’

Door Michelle Salomons
LEIDEN – Nu het wat donkerder wordt, stijgt het
aantal inbraken weer. Ook in studentenhuizen. Die
blijken nog steeds een gemakkelijk doelwit voor
inbrekers. Hebben studenten onderhand niet door
hoe eenvoudig iemand bij ze binnen kan komen?
“Elk jaar zijn er weer nieuwe studenten.
Keer op keer moeten ze tussen de oren krijgen dat
insluipers zo binnen zijn,” vertelt wijkagent Willem
van Vliet. Na een aangifte bezoekt hij regelmatig
de getroffen woning voor advies over bijvoorbeeld
hang- en sluitwerk, dat noemen de agenten een
zogenoemd ‘nabezoek’. “Het hoeft geen duur slot
te zijn. Een inbreker gaat niet aan een deur zitten
morrelen, dus een klein slot is al genoeg,” vertelt
Van Vliet.
Veel studenten zijn laks als het om dit
soort dingen gaat. Dat ziet Van Vliet ook. Van het
totale aantal inbraken in zijn deel van de stad, zijn
de meeste in studentenhuizen. “Afgelopen maand
waren het er vijf van de acht.” Van Vliet baseert dit
aantal op de nabezoeken. Als het gaat over de hele
stad Leiden ligt dat aantal een stuk lager, daar is het
ongeveer een achtste van het totale aantal.
“Als je met ze praat, hebben ze wel
door hoe belangrijk het is. Maar als ze eenmaal
het studentenleven ingaan, stellen ze andere
prioriteiten. ‘Wat kunnen ze hier nou halen?’ hoor ik
vaak. Waarop ik zeg: ‘Wijs mij eens aan wat ze mee
mogen nemen’. En dan valt het stil.”
Van Vliet weet wel een oplossing: een
moedersleutel waar alleen de bewoners van het
huis vanaf weten. “Het gaat erom dat niet iedereen
die in het huis is, overal naar binnen kan. Loop ook
altijd even mee als er iemand voor een huisgenoot
komt.” Toch daalt het aantal inbraken niet. “Als ik
nu over een hofje zou lopen, kan ik zo drie laptops
meenemen, denk ik.”

Op 10 september heeft een Leidse delegatie
een werkbezoek gebracht aan de stad Breda.
Breda heeft het predicaat ‘Binnenstad van het
jaar 2010-11’ gekregen en kan ons inspiratie
bieden. Het bezoek aan Breda diende om
te kijken naar goede voorbeelden die we in
Leiden over kunnen nemen en om met andere
binnenstadsbewoners, Leidse instellingen als
Leiden Marketing, raadsleden en winkeliers
kennis te maken en ideeen over de Leidse
binnestad uit te wisselen. Ik was een van de
genodigden en heb namens Stadslab Leiden
en namens het buurtcomité mijn ogen en
oren goed de kost gegeven.
Het was allemaal prachtig daar in Breda,
maar niets wat wij in Leiden beter zouden
doen.Ze hebben veel geïnvesteerd in ‘retail’
(handel/winkels). Maar op cultuurgebied
scoren ze laag. In de wandelroutes door
de binnenstad is geen extra aandacht voor
musea. Er ligt wel een mooi park tussen
de stad en het stationsgebied en er is veel
parkeergelegenheid rondom de binnenstad.
De binnenstad zelf is autovrij.
Het Bredase plan om de oude haven weer open
te gooien is interessant en ook dapper – met
name als je bedenkt dat het parkeerplekken
heeft gekost en dat de stad door de bouw van
de haven lange tijd minder goed bereikbaar
was - maar het effect is ietwat teleurstellend.
Want waar komen ze mee als aankleding:
terrassen en horeca. Op zich leuk, maar niet
in een plaats waar de oude binnenstad al vol
zit met leuke pleintjes met kroegen, cafe’s
en restaurantjes. Bij de haven zijn diverse

kroegen gekomen met een beetje rommelige
uitstraling, verschillende parasols en ratjetoe
van terrasmeubilair. Geen hoogwaardige
horeca gelegenheden waar je met je ouders
kunt gaan zitten. De terrassen liggen op het
noorden en ook nog eens op de tocht. Ik denk
dat het jammer is dat de gemeente Breda
niet erg creatief heeft nagedacht over de
invulling van het havengebied. Dan hadden
ze er bijvoorbeeld een kunst/galeriestrook van
kunnen maken. Die zijn niet weergevoelig en
kunnen de straat juist wel allure geven.... Maar
de zaken liggen iets anders in Breda:”Galeries??
Nee zeg, het idee! Dat levert niets op.”
In Breda ligt de nadruk echt op winkelen. Grote
ketens zoals de Bijenkorf, Zara, H&M hebben er
alle ruimte en zitten centraal in mooie panden.
Maar het aanbod van kleine specialistische
winkels viel me tegen. Onze rondleiders
vertelden dat er veel kleine bijzondere zaken
zijn gevestigd in de aanloopstraatjes naar de
grote winkelstraat, maar in diezelfde straatjes
liggen bijvoorbeeld ook tattooshops en dat
geeft toch een andere sfeer…
In Breda bedienen ze ‘consumenten’ uit WestBrabant, Zeeland en zelfs België. Wij in Leiden
zitten te dicht bij Den Haag om net als Breda
‘winkelstad’ te willen zijn. In Leiden moeten
we andere krachten uitbuiten: kennis, cultuur,
historie, musea!
De tijd is rijp: wilt u meedenken of meedoen in
uw eigen stad? Dat kan door u aan te melden
bij Stadslab Leiden. En wie weet wordt Leiden
in 2012 ‘Beste Binnenstad’!
www.stadslableiden.nl

Voor verkoop, aankoop,
verhuur en taxaties

Robert
de Jong
Woning-Makelaardij o.g. B.V.
071 - 3014153

Levendaal 168
2311 JR Leiden

info@dejongwoningmakelaardij.nl
www.dejongwoningmakelaardij.nl
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Geur & Kleur

Alle buurtbewoners zijn van
harte uitgenodigd voor de
komende jaarvergadering
op woensdag 5 januari 2011.
Deze vindt plaats op SSR
(Hogewoerd 108) en begint om
20.00u. Na de vergadering is er
traditiegetrouw een borrel!

Geur & Kleur is dealer voor Leiden en
omstreken van exclusieve
lichaamsverzorgingsproducten
van Tesori d’Oriente en Odoroso.
Kom bij ons langs voor een heerlijke
bruisbal, douchegel, bodylotion of
bijvoorbeeld een vers gesneden
plakje kaneelzeep!
Openingstijden Geur & Kleur:
wo/do/vrij 13.00 - 18.00 uur
do-avond
19.00 - 21.00 uur
zaterdag
10.00 - 17.00 uur
Hogewoerd 112 - Leiden
Tel. 071 - 512 13 30
www.geurenkleurleiden.nl
info@geurenkleurleiden.nl
Nu ook op bovenstaand adres:
De Hogewoerd
Schoonheidsspecialisten
Tel. 071 - 514 88 14

Levendaal 136 - 138
2311 JP Leiden
071 513 26 91

Behandeling volgens afspraak
Drs. M.N.J. Moens
dierenarts
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Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. (071) 512 50 57

* = actie loopt tot en met 21 december 2010 en geldt niet voor wijnen
die al in promotie zijn
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Snackbar Risa
Levendaal 120
2311 JP Leiden
071-5126868
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Snacks:
Kroket
Rundvlees- of Kalfsvleeskroket
Goulash kroket
Groentekroket
Satékroket
Kaaskroket
Frikandel
Javaanse Frikandel
Kipkorn
Bal gehakt
Berenpoot
Bitterballen
Vlam-Pijp
Rookworst
Halve Kip
Kaassoufflé
van Dobben Kaascarré
Bamiblok
Nasischijf
Vegetarisch Bamiblok
Diverse mini-snacks
Shoarmarol
Loempia
Mexicano
Gehaktstaaf Pikanto
Saté, Haas of Kip

12.00 - 22.00
15.00 - 20.00
15.00 - 21.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,40
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,40
1,50
1,85
2,25
2,25
1,50
1,95
2,25
3,75
1,60
1,95
1,60
1,60
1,60
0,40
2,25
2,95
2,00
2,00
3,55

Stamppotten uit eigen keuken:
Andijvie
€ 5,95
Hutspot
€ 5,95
Prei
€ 5,95
Zuurkool*
€ 5,95
Boerenkool*
€ 5,95
Geserveerd met Bal gehakt of Unox Rookworst
* Alleen in het winterseizoen (Oktober t/m April)
Overige maaltijden uit eigen keuken:
Macaroni
€ 5,95
Bami
€ 5,95
Nasi
€ 5,95
Geserveerd met sla en gebakken ei

Frites / Rastfrites:
Patat
Patat mayo
Patat pindasaus
Patat speciaal
Patat Flip
Patat Oorlog
Patat Hete Kip- of Stoofvlees

€
€
€
€
€
€
€

1,50
1,85
2,00
2,00
2,35
2,50
3,50

Broodjes:
Belegde broodjes
Broodje Ham
Broodje Kaas
Broodje Tartaar
Broodje Ei
Broodje Gezond, vanaf
Broodje Gehaktbal
Broodje Kroket
Broodje Frikandel
Hamburgers, vanaf

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
2,15
2,20
2,15
2,75
2,85
2,00
2,00
2,95

Los Broodje

€ 0,60

Slaatje

€ 1,95

Milkshakes:
Klein
Groot

€ 2,00
€ 2,50

Dranken:
Frisdranken blik
Frisdranken Literfles
Heineken Blik
Grolsch Beugelfles

€
€
€
€

Soepen uit eigen keuken:
Tomatensoep
Kippensoep
Erwtensoep*
* Alleen in het winterseizoen

1,80
2,75
1,90
2,30

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

