Buurtvereniging De Put in de Oude Morsch
NIEUWSBRIEF oktober 2018 – met verzoek om reacties en suggesties
Over gemeentelijk beleid t.a.v. evenementen, horeca en cultuur
Samenvatting: Als onderdeel van “Programma Binnenstad” stelt de gemeente nieuwe
beleidsregels op voor evenementen, de horeca en cultuurprogramma’s. Doel is het imago van
Leiden als stad van Kennis en Cultuur met een “bruisende” binnenstad te versterken. Hiermee
beoogt de gemeente meer bezoekers te trekken en daarmee ook bestedingen in de binnenstad om
de economie te steunen. Voor bewoners kan dit alles kan een verrijking zijn maar de leefbaarheid
kan ook negatief worden beinvloed. Samen met andere buurtverenigingen neemt die van d’Oude
Morsch deel aan overleg met de gemeente om tot nieuw beleid te komen waarin de
bewonersbelangen optimaal worden gewaarborgd.
De gemeente stelde een aantal vragen op. Ook onze buurtvereniging kan hierop reageren en andere
vragen en suggesties toevoegen.
Het bestuur vraagt de leden hun reacties voor 28 oktober te sturen naar
voorzitter@deoudemorsch.nl .

Beste Leden van de Buurtvereniging,
We hebben net de 3 oktober viering achter ons. In dit jaarlijks verreweg grootste evenement in Leiden
neemt ook onze buurt een centrale plaats in. Talloze bezoekers vanuit zowel Leiden als ook van buitenaf
trekken massaal door onze straten, gaan naar de kermis, naar voorstellingen in de tuin van het Museum
van Volkenkunde, bewonderen de oude ambachten aan het Galgewater of genieten van de vele
muziekoptredens langs hun pad. En er wordt veel gegegeten en gedronken, zowel binnen als buiten,
daar hebben we genoeg goeie eet- en drankgelegendheden voor in de buurt.
Als buurtbewoners hebben we natuurlijk meegenoten, en hebben veel ondernemers wat extra
verdiend. Maar onze tolerantie werd ook op proef gesteld – heel veel herrie, ook ‘s nachts, dronken
schreeuwende en kotsende mensen, wildplassers, en een paar dagen heel veel afval op straat, inclusief
gebroken glas. Er werden fietsen gestolen of vernield, geveltuintjes vertrapt, en verschillende winkels
vertelden van diefstal. En misschien minder erg maar toch ook stevige parkeerproblemen terwijl we wel
voor deze rechten betalen.
En zo gaat het met evenementen waar veel mensen op af komen – er is veel plezier en er zijn ook nare
kanten. Maar als dit eens of tweemaal (denk aan Koningsdag) per jaar is nemen we het negatieve maar

voor lief, want die feesten willen we toch ook niet missen. Wordt het echter meer dan is het nog maar
de vraag of we dit kunnen en willen opbrengen, ook al is het misschien nog zo “goed voor de economie
van de binnenstad”. Want dit is waar de gemeente de komende maanden over nadenkt, met
verschillende stadspartners (incl. ondernemers en investeerders) over praat, maar ook bewoners bij wil
betrekken. Dit gaat dan ook om overleg met de buurtvereniging, vandaar dit onderdeel van de
nieuwsbrief met vragen aan jullie – per slot gaat het vooral om het leefbaar houden van de buurt waar
wel heel veel maar zeker niet alles zomaar moet kunnen.
Evaluaties:
Voorlopig gaat het om evaluatie van lopende gemeentelijke programma’s en beleid: Het
“Programma Binnenstad 2013 – 2018”, de Evenementennota 2012-2018, de Horecavisie 2014-2018 en
de Cultuurnota 2014-2018. Aansluitend volgen de plannen voor de komende jaren – die moeten medio
2019 klaar zijn. In dit participatieproces is de eerste stap al gezet, n.l. de evaluatie van het “Programma
Binnenstad” dat onder meer omvatte begin herinrichting Stationsgebied, aanleg Singelpark (ook Park de
Put), herinrichting Morspoortplein en de Morsstraat, vernieuwing Beestenmarkt, herinrichting Nieuwe
Beestenmarkt en aanleg van de Lammermarktgarage met daarop een evenementenplein.
Evenementen nota:
Binnenkort is de Evenementennota aan de beurt met een doorkijk naar
planning voor de komende jaren. Naast veel andere vragen springen hier twee zaken uit.
Omdat de gemeente met haar programma’s en beleidsvisies vooral ook veel nadruk legt op
“verdere economische groei” in een “bruisende” binnenstad, komt ook een groter aantal evenementen
in beeld. Dit kan een schakering zijn van kleinere maar ook grote evenementen zoals massale
popfestivals, bijvoorbeeld op de Lammermarkt. En met aantrekking van zoveel mogelijk bezoekers, ook
van buitenaf. De gedachte erachter blijft dan zeker niet bij “hoe meer zielen, hoe meer vreugd” maar is
ook “hoe meer zielen, hoe meer bestedingen” in de binnenstad. Want van festivalbezoekers wordt ook
gehoopt dat die langer blijven en de “omgeving zullen gaan verkennen”. Dit zal investeerders en
ondernemers (winkeliers, horeca, etc.) zeker aanspreken. Maar gelet ook op de vervelende
bijkomstigheden zoals bijvoorbeeld 3 oktober met zich meebrengt, zal dat voor bewoners wel eens
anders kunnen liggen.
Bij dit alles kunnen we dan ook een belangrijk deel worden van een gepland “Cultuurkwartier”
wat zich van het Station via de Museumtuin uitstrekt tot aan het Galgewater, de Beestenmarkt, De
Lammermarkt , Scheltema en het oude Nuongebouw en Energiepark. In dit gebied zouden dan vele en
sterk gevarieerde (cultuur-)evenementen geconcentreerd moeten worden – wellicht een lust maar
evengoed ook weer mogelijk een last. En dan is er ook nog de “Leidse Nachtraad” (google maar). Dit is
een door de gemeente “met belangstelling” gevolgd particulier initatief van ondernemers om de
“nachtelijke saaiheid” van Leiden’s binnenstad te doorbreken. Dit zou moeten gebeuren door
binnenstad te verlevendigen met meer bars, clubs, disco’s, buitenterrassen, etc., die in feite zo niet de
hele nacht dan toch wel een groot deel daarvan zouden moeten open blijven. En dit ook weer om
vooral meer jongeren uit Leiden maar ook omringende gemeenten, Den Haag, Delft, Haarlem, etc. aan
te trekken, uiteraard weer met hun bestedingen.

Voor een participatieoverleg op 31 oktober tussen de voorzitters van de 9 wijkverenigingen van de
binnenstad en de wethouder heeft de gemeente ons de onderstaande vragen voorgelegd. Om de
belangen van de buurtbewoners zo goed mogelijk in te brengen, vragen wij jullie op items te reageren
die jullie belangrijk vinden en/of nieuwe vragen of suggesties toe te voegen, voor 28 oktober .
Uiteraard koppelen we terug over wat hiermee gedaan wordt.
Vragen van de Gemeente:
Visie & ambities
1. In de huidige nota worden een aantal ambities gesteld. De vraag is in hoeverre deze nu behaald
worden en of deze nog actueel zijn.
Ambitie 1: breed en divers aanbod
Ambitie 2: onderscheidend aanbod
Ambitie 3: aantrekkelijke en leefbare stad
2. Wat vindt u van het huidige evenementenaanbod in Leiden? Variatie, kwaliteit, kwantiteit,
spreiding over het jaar, spreiding over de stad, voor alle doelgroepen?
3. Wat zou er volgens u mogen veranderen aan de visie op evenementen en het aanbod in Leiden?
Samenwerking
U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij een evenement. Niet alleen als omwonende, maar
ook als bezoeker betrokken bij evenementen in de stad, of als organisator.
4. Wordt u als bewoner goed en tijdig op de hoogte gebracht van de evenementen die plaatsvinden
in de stad?
5. Hoe verloopt de afstemming met organisatoren die bij u in de buurt een evenement organiseren?
Kan hierin nog iets verbeterd worden?
6. Hoe verloopt de samenwerking tussen u als wijkvereniging en de evenementencoördinator?
Kunnen er nog zaken verbeterd worden?
Tijdens en na een evenement
Welke zaken leveren soms problemen op tijdens/na een evenement?
a. Geluid
b. Sluitingstijden
c. Brandveiligheid
d. Alcohol/drugs
e. Verkeer
f. Beveiliging
g. EHBO
h. Sanitair
i. Afval
j. Op/afbouw
k. Bereikbaarheid betrokken partijen evenement
l. Toezicht en handhaving
m. Informatievoorziening omwonenden
n. Afhekken
o. Anders…
Ter afsluiting
7. Zijn er nieuwe thema’s bij evenementen die volgens u extra aandacht verdienen? (Denk
bijvoorbeeld aan duurzaamheid, meer wijkgerichte evenementen….)
8. Wat is uw top 3 aan verbeteringen over de afgelopen 5 jaar, en wat is uw top 3 aan zaken die in
de komende 5 jaar moeten worden verbeterd?

We kijken uit naar jullie reacties! Ben Zech (Voorzitter)

