
 

 

Jaarverslag 2022 

Algemeen 
 
Buurtvereniging Maredorp-de Camp is in 1975 opgericht. Op 31 december 2022 telde de vereniging 
252 leden, inclusief vier ereleden. In 2022 meldden zich 10 nieuwe leden aan. Het bestuur heeft 10 
keer vergaderd: in januari nog virtueel, vanaf februari 2022 weer fysiek.  
 

Door het jaar heen 
 
De traditionele Nieuwjaarsborrel kon vanwege de geldende Covid 19 regels ook dit jaar niet plaats-
vinden, de wensen voor het nieuwe jaar bleven beperkt tot een Nieuwjaarskaart. Gelukkig stond 
niets de Zomerborrel op 25 juni op het Vrouwenkerkplein in de weg.  
Als buurtvereniging reageren we op gebeurtenissen en situaties onze buurt. In dit verenigingsjaar 
ging het onder andere over: 

• Klachten over het rumoer op het water. Het bestuur heeft samen met wijkvereniging Pan-
cras-West een brief geschreven aan exploitanten van rondvaartboten en bedrijven die in Lei-
den boten verhuren. Met daarin onder andere het verzoek om meer aandacht te besteden 
aan de regels die op de Leidse wateren gelden. In het algemeen werd op deze brief positief 
gereageerd. 

• Het verspreide afval na 3 oktober. Bij het bestuur ontstond het idee om de 3 October Veree-
niging voor te stellen dat zij voortaan op 4 oktober een opruimfeestje zouden organiseren. 
De voorzitter schreef hierover een open brief. De 3 October Vereeniging en de gemeente lie-
ten via de pers weten dat zij positief tegenover dit plan staan. We zullen zien of dit in 2023 
een gevolg heeft. 

• Het opknappen van het tweede gedeelte van de Haarlemmerstraat (Pelikaanstraat tot Ha-
ven). De buurtvereniging en het Centrum Management Leiden hebben hiervoor de handen 
ineen geslagen. In december vond een eerste bijeenkomst plaats voor alle betrokkenen uit 
die buurt. Een werkgroep stelt nu een concept-plan op. Dit plan wordt in 2023 aan de buurt. 
Hierna zullen buurtvereniging en CML het plan aan het College aanbieden. 

 
De in 2021 begonnen strijd tegen vestiging van flitsbezorger Getir in de Van der Werffstraat, bleek in 
april succesvol. De gemeente volhardde in haar weigering om een omgevingsvergunning af te geven 
en de (dus illegale) vestiging werd gesloten. Minder enthousiast is de buurtvereniging over de hou-
ding van de gemeente tegenover terrassen. In de coronatijd zijn deze terrassen vergroot en kwam er 
extra ruimte. Vanaf oktober 2022 moest de oude situatie worden hersteld. Maar de gemeente neigt 
er naar om op een aantal plekken de grotere en nieuwe terrassen te laten voortbestaan. We blijven 
de vinger aan de pols houden in het licht van de gemaakte afspraken.  
 
Een aantal gebeurtenissen in en om onze wijk: 

• Op 12 maart werd het Regenboogkunstwerk door wethouder Van Delft onthuld op het kruis-
punt Lange Mare en Haarlemmerstraat; 

• Op 24 september kon ook Burendag, na een paar jaar afwezigheid, weer doorgang vinden. 
De aftrap was in het Boerhaavemuseum, waar, op initiatief van het Cultuurkwartier Leiden 
zakjes bollen werden uitgedeeld. De bewoners van het Boerhaavekwartier konden zo hun 
geveltuintjes verfraaien; 



 

 

• Een dag later, op 25 september gold het adagium ‘Lichten uit, sterren aan’ in het kader van 
het project Seeing Stars. Rond 22.00 uur ging de verlichting in een groot gedeelte van de bin-
nenstad uit, zodat de sterrenhemel weer zichtbaar was. Ook Maredorp-de Camp lag dus een 
tijdje in het donker. 

• Op 18 november vond de ‘opening herinrichting Oude Rijn’ plaats door wethouder North. 
Deze herinrichting past binnen het project ‘Autoluwe Binnenstad’. Een speciale klankbord-
groep, bestaande uit bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente, had al snel over-
eenstemming over de invulling van de herinrichting. 

 
De buurtvereniging is er ook voor vragen van individuele leden. Een klacht van een lid in de Haarlem-
merstraat over de nachtelijke openstelling van een kebabzaak, konden we onder de aandacht van de 
juiste persoon binnen de gemeente brengen. En een lid uit de Mirakelsteeg hielpen we met een ver-
groeningsplan. Hij heeft, via het bestuur, contact gekregen met de juiste personen binnen woning-
bouwvereniging Portaal. om stappen te zetten bij het vergroenen van de panden in de Mirakelsteeg 
 

Samenwerkingsverband buurtverenigingen 
 
Sinds enige tijd werken de acht buurtverenigingen van de Leidse binnenstad – en één buurtvereni-
ging van daarbuiten – op een aantal terreinen samen. Dit jaar leidde dit tot: 
 

• Het opstellen van het manifest ‘Wonen en werken in de Leidse binnenstad’. In dit manifest 
wordt vanuit verschillende gezichtspunten een evenwicht bepleit tussen leefbaarheid en le-
vendigheid in de binnenstad. Hiermee reageerden de buurtverenigingen op het collegeak-
koord. Het manifest vormt tevens de leidraad voor de gesprekken met leden van de gemeen-
teraad en de wethouders. 

• Een integrale reactie op het handhavingsplan 2023. Een belangrijk aandachtspunt is het 
handhavingsvacuüm. Dit treedt zowel overdag (door een teveel aan taken voor een tekort 
aan handhavers) als 's nachts (doordat er dan geen handhavers actief zijn) op.  

• Het maken van onderlinge afspraken gemaakt over hoe gezamenlijk standpunten worden in-
genomen en overgebracht aan de gemeente. Met deze afspraken is de werkwijze van de af-
gelopen jaren geformaliseerd. 
 

Marepost 
 
Vier maal per jaar komt de Marepost uit in een oplage van 1950 ex. Ook dit jaar nam een team van 
vrijwilligers de huis aan huis bezorging op zich. 
 

Samenstelling bestuur  
 
Het bestuur bestond aan het begin van dit verslagjaar uit Arthur Elias (voorzitter), Nienke Brander-
horst (secretaris), Guido de Nooijer (penningmeester) en Frank Maas. Deze laatste was statutair af-
tredend en stelde zich voor één jaar herkiesbaar. Rien van Vliet was bereid om, eveneens voor één 
jaar, toe te treden tot het bestuur. Beiden werden op de ALV in het bestuur gekozen. 
 


