
 

 

Jaarverslag 2021 

Algemeen 

Buurtvereniging Maredorp-de Camp is in 1975 opgericht. Op 31 december 2021 had de vereniging 252 leden, 

inclusief vijf ereleden. In 2021 hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld. Het bestuur heeft maandelijks vergaderd 

via Teams of fysiek, afhankelijk van de geldende Covid 19 regels. 

Door het jaar heen. 

De traditionele Nieuwjaarsborrel konden vanwege de geldende Covid19 regels niet plaatsvinden. De leden heb-
ben hiervan bericht gekregen via de Nieuwjaarskaart met informatieve tekst. Ook kon de Zomerborrel niet ge-
houden worden. De Covid19-regels waren er ook de oorzaak van dat de ALV op 14 april via Zoom gehouden 
moest worden. Bijeenkomsten met de gemeente en andere buurtverenigingen van de binnenstad vonden over 
het algemeen ook digitaal plaats. 
De acht buurtverenigingen van de binnenstad trokken gezamenlijk op in het contact met de gemeente. In het 
reguliere gesprek bleef het adagium van de gemeente helaas ‘aanhoren maar niet luisteren’. Tot overeenstem-
ming over hoe gecommuniceerd zou moeten worden is het niet gekomen. Verdere gesprekken hierover hebben 
de verenigingen uitgesteld tot in 2022 een nieuw college is aangetreden. Wel hebben zij gezamenlijk een ziens-
wijze op de gemeentelijke plannen over de Bezoekerseconomie ingediend. In deze zienswijze is de nadruk gelegd 
op de bevordering van de leefbaarheid voor bewoners van de binnenstad. 
Samen met buurtvereniging Pancras-West hebben wij een zienswijze ingediend op het gemeentelijke plan ‘Her-
verdeling en aanpassing parkeerregimes parkeerzone A’. Mede naar aanleiding hiervan heeft de gemeente aan-
vullende toelichting en de plannen aangepast. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal uren van een bezoekersvergun-
ning uitgebreid. In november heeft de vereniging een klacht ingediend over de overlast die door flitsbedrijf Getir 
in de Van der Werfstraat veroorzaakt. Aan het eind van het verslagjaar was er nog geen sprake van enige verbe-
tering. 
 
Overige overleggen, sessies, etc. waar de buurtvereniging vertegenwoordigd is: 

• Informatief kwartaaloverleg tussen de voorzitters van de kernverenigingen van de binnenstad (PAL, 
Pancras West, Maredorp- de Camp en het CML (Centrum Management Leiden). 

• Meedenksessie over het Cultuurkwartier in Scheltema. Ongeveer 50 belangstellende hebben tijdens 
deze bijeenkomst in september meegedacht over het thema ‘Buitenruimte van het Cultuurkwartier’. 

• De Boerhaavebuurtborrel in de binnentuin van het museum op 23 september; 

• Het symposium van het Waterambacht in de Marekerk op 27 oktober;  

• TV uitzending van Sleutelstad over de wijkverenigingen op 14 december, onderdeel ‘Hoe zijn de wijk-
verenigingen georganiseerd’. 

Marepost 

Vier maal per jaar komt de Marepost uit in een oplage van 1950 exemplaren. Ook dit jaar nam het team van 
vrijwillige bezorgers de huis aan huis distributie voor zijn rekening. De redactie van de Marepost heeft in april 
2021 van dit verslagjaar meegewerkt aan het afstudeerproject van Wies van Wetten genaamd “Onderzoek 
naar hyperlokale media en hoe zij zich als bindende factor kunnen werken binnen de gemeenschap”.  

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond aan het begin van dit verslagjaar uit Arthur Elias (voorzitter), Nienke Branderhorst (secre-
taris), Guido de Nooijer (penningmeester), Hanna Verhoef (lid) en Frank Maas (lid). Hanna was statutair aftre-
dend en stelde zich, na 12 jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld, niet herkiesbaar. Zij verliet op 14 april, 
onder dankzegging, het bestuur. Er was geen kandidaatstelling voor deze vacature. 
 


