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We kijken hier drie dagen vooruit
want zolang duurt het voor deze
Hebe in het tuincentrum staat
Hendrik Out maakt zijn Hebes klaar voor de verkoop
➔ regio
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’Wij juichen het streven naar transparantie en betere communicatie toe’

Buurtclubs binnenstad
hopen op meer invloed
Niet alleen de buitenwijken, maar ook stegen en wegen in de binnenstad hebben behoefte aan meer
groen en klimaatmaatregelen. Verder is het zaak dat geluidsoverlast in het centrum strenger wordt bestreden en er moet meer en beter naar bewoners worden geluisterd. Dat zijn de tips en wensen die de acht
wijkverenigingen uit de binnenstad in een gezamenlijke brief opperen richting het nieuwe stadsbestuur.

Loman Leefmans

l.leefmans@mediahuis.nl

Leiden ■ Met het vorige college
van burgemeester en wethouders
kwamen de bewonersorganisaties
regelmatig in botsing. Of het nu
ging om evenementen, verkeers-,
bouw- of horecaplannen; een stevige ruzie was nooit ver weg. Mede
daarom zegden de wijkverenigingen hun samenwerking met de gemeente op.
De bestuursleden staken veel tijd
in het lezen, bespreken en aanvullen
van diverse conceptnota’s en -rapporten, maar zagen daar in de uiteindelijke plannen weinig tot niets

van terug. Verspilde moeite, vonden
ze.
Het nieuwe stadsbestuur, waarin
het CDA is toegevoegd aan de bestaande oude coalitie van D66,
GroenLinks en PvdA, wil de relatie
verbeteren. Dat staat in de plannen
voor de komende vier jaar te lezen
en daar staan de wijkorganisaties
ook voor open. ’Wij juichen het streven naar transparantie en betere
communicatie tussen gemeentelijke
overheid en burgers toe’, zo staat in
de brief.

Overlast
Ondanks de voorzichtige schriftelijke toenadering hebben de buurtverenigingen nog enkele noten op hun
zang. ’Wij betreuren dat geen maat-

MOOISTE Leidse fotografen vallen in de prijzen
Leiden ■ De Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) is uitgeroepen tot beste fotoclub van Nederland.
Ook de mooiste foto komt uit Leiden.
Dat oordeel is geveld in de schouwburg van Deventer, waar 120 verenigingen meededen aan de jaarlijkse fotowedstrijd van de landelijke fotobond. Er waren in totaal 1200 foto’s ingezonden, tien per deelnemende club.
Na de jurering en het optellen van de
uitgedeelde punten bleek de LAFV de
hoogste score van allemaal te hebben
gehaald. Collectief Brabant en fotokring Polderlicht eindigden op een gedeelde tweede plaats.
Uit het enorme aanbod van 1200 foto’s werd ook nog de allerbeste gekozen. LAFV-lid Joost Wensveen ging
met deze eer strijken. Hij kreeg 29
punten uit de maximaal haalbare score van 30.
Wensveen laat zich graag inspireren
door schilders als Carel Willink en Edward Hopper. Zijn beelden lijken vaak
realistisch, maar zijn toch echt in scène gezet. De jury van de landelijke
wedstrijd vergeleek zijn ingezonden
foto met het werk van topfotograaf
Erwin Olaf.
De Leidse Amateur Fotografen Vereniging viert dit jaar het 100-jarig bestaan. Er was onlangs een jubileumsymposium in samenwerking met de
Universiteit Leiden. Ook is er het hele
jaar een expositie in de etalages van
de Maarsmansteeg.
FOTO JOOST WENSVEEN
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Handhaving
in Leiden
schiet al
jaren tekort

regelen tegen overmatig alcohol- en
drugsgebruik worden genoemd.
Opvallend is ook de afwezigheid
van de bestrijding van de diverse
vormen van geluidsoverlast’. En
daarmee houdt ook de handhaving
van politie en boa’s verband. ’Die
schiet in Leiden al jaren tekort’. Verder is extra groen ook zeer welkom
in de versteende binnenstad, ’die
heel kwetsbaar is voor hittestress en
wateroverlast’. Enkele stegen, de
Breestraat, Haarlemmerstraat en
Beestenmarkt worden als voorbeelden genoemd.
Het belangrijkste item voor de
acht organisaties vormt echter de inspraak. ’Bewoners en wijkverenigingen moeten worden beschouwd
als gelijkwaardig aan andere ge-

sprekspartners. Keer op keer blijkt
dat er meer gewicht wordt toegekend aan de belangen van veelal economische partijen zoals het Centrummanagement, de horeca, de
universiteit of de 3 October Vereeniging.’

Invloed
Dat het stadsbestuur te pas en te onpas de term ’samen’ gebruikt in de
voorlopige plannen, daar worden ze
door de bewonersverenigingen aan
gehouden.
’Er moet sprake zijn van tweerichtingsverkeer, waarbij bewoners werkelijk invloed op beleid- en projectontwikkeling hebben’.
De brief wordt na de zomer in een
raadscommissie besproken.

