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Van de redactie

De gezamenlijke binnenstadcomite’s

Wat vliegt de tijd! Toen de vorige
Marepost verscheen waren de dagen een stuk korter. Nu is zelfs de
zomertijd alweer ingegaan. En, mede door het mooie weer dat we tot
op heden al meerdere dagen cadeau hebben gekregen, valt dit
goed te merken. De meeste etalages zijn kleurrijk ingericht en terrasjes zitten vol. Er valt een hoop te
beleven in de Leidse binnenstad en
dus ook in onze wijk Maredorp/ De
Camp. In deze Marepost leest u
wat er zoal speelt in de wijk en wat
er komende maanden te doen is in
Museum Boerhaave en in de Marekerk. Daarnaast heeft de redactie
weer twee Leidse ondernemers uit
de wijk benaderd voor een interview. De laatste pagina staat geheel in het teken van de komende
ledenvergadering. Hier vindt u namelijk het verslag van de vorige
vergadering, het jaarverslag en het
financieel jaarverslag. Zo heeft u
met deze krant alle gegevens bij de
hand. U bent van harte uitgenodigd
om, naast de ledenvergadering, tevens de komende zomerborrel bij
te wonen. Wij wensen u een mooie
lente en veel leesplezier!

door Bep Verhoef

Esther Moonen

Oproep

De buurtcomités uit de binnenstad
hebben gezamenlijk gereageerd op
een aantal onderwerpen, die op dit
moment spelen en hebben hiervoor
een voorstel gemaakt.

De begane grond en de kelder, in de voormalige gemeenteschool, biedt onderdak aan
drie kwaliteitswinkels (foto: Jaap Moggré)

Het Aalmarktplan
door Bep Verhoef

Beste buurtbewoners,
Het jaarlijks innen van de contributie kost de vereniging veel geld.
Vandaar dat we de kosten daarvan
willen terugbrengen. Met het geld
dat we daarmee besparen kunnen
we dan weer leukere dingen doen
in de wijk. Daarom zouden we vanaf heden voor degenen die een emailadres hebben de acceptgiro's
graag per e-mail sturen. Wij vragen
u dan ook dringend uw e-mailadres
door te geven via contact op onze
website of via het invulformulier op
de homepagina van www.maredorp.nl Voor degenen die geen
internet hebben blijft de facturering
bij het oude. We rekenen op uw
medewerking.
Het bestuur van Buurtvereniging
Maredorp

Buurtborrel
Noteer alvast in uw agenda: op zaterdag 25 juni aanstaande, van
16.00 tot 18.00 uur, is er weer een
zomerse buurtborrel op het Vrouwenkerkplein. Bent u lid van de
buurtvereniging, dan krijgt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging
en krijgt u twee drankjes aangeboden. Wij hopen op een zonnige,
maar vooral ook gezellige middag!
Het bestuur van Buurtvereniging
Maredorp

Er is weer een nieuwe mijlpaal bereikt in het Aalmarktplan. Na de
opening van de tweede zaal van de
Stadsgehoorzaal vorig jaar, is enkele weken geleden in de nieuwe
Aalmarktzaal de 10.000ste bezoeker ontvangen. Daarnaast is op
zaterdag 2 april de winkel op de
begane grond en kelder geopend.
Deze ruimte, in de voormalige ge-

meenteschool, biedt onderdak aan
drie kwaliteitswinkels. Het zijn
McGregor, Gaastra en SuitSupply
en ze zijn gespecialiseerd in herenmode. Niets herinnert meer aan de
klaslokalen en de winkel ziet er
prachtig uit (zie foto hierboven). In
2011 zal de gemeente zich op de
verdere ontwikkeling van dit gebied
richten. Op basis van beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan worden de bouwplannen hiervoor uitgewerkt.

- UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 10 MEI 2011
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit, voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 10
mei op de OUDE RIJN 10. Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA
1. KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN 28 SEPT. 2010
2. MEDEDELINGEN
3. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN KASCONTROLE
4. JAARVERSLAG 2010
5. BESTUURSSAMENSTELLING
6. RONDVRAAG
Het bestuur bestaat momenteel uit 7 bestuursleden. Volgens de statuten
moeten de twee langstzittende bestuursleden aftreden. Dit zijn Hanna
Verhoef en Jacques van Berge Henegouwen. Zij zijn terstond herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een dag voor de vergadering bij de
secretaris.
Het financieel jaarverslag en het jaarverslag 2010 staan op pagina 4.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van buurtvereniging Maredorp

Burgerparticipatie
Naar verwachting zullen de huidige
districtsraden worden beëindigd.
Het opheffen van de districtsraden
wordt door de binnenstadscomités
niet als een groot gemis ervaren.
De algemene conclusie is dat de
districtsraden matig functoneren en
de communicatie tussen raden en
de gemeente moeizaam verloopt.
Vandaar dat wij een paar jaar geleden al besloten hebben er uit te
stappen. Als de huidige vorm van
de districtsraden wordt opgeheven,
vinden de gezamenlijke buurtcomités dat er wel iets voor terug
moet komen. Daarom is er een
voorstel op tafel gelegd. Het is van
groot belang dat burgers vroegtijdig
bij de planvorming en besluitvorming over de vormgeving van de
stad betrokken worden. Daardoor
wordt er meer draagvlak gecreeerd
en zal de kans op bezwaarschriften
aanzienlijk worden verkleind. In het
beleidsproces kunnen drie fases
worden onderkend. De ideevormingsfase, beleidsvormingsfase en
uitvoeringsfase. Elke fases vraagt
om een eigen vormgeving van burgerparticipatie. De huidige functie
van binnenstadscoördinator moet
behouden en versterkt worden.
Evenementenbeleid
Een goed voorbeeld hoe burgerparticipatie in deze fase vormgegeven kan worden, is het overleg geweest tussen burgemeester Lenferink en wethouder den Haan en de
buurtcomite’s over het evenementenbeleid. Dit heeft geleid tot het
overnemen van een aantal verbetervoorstellen in de evenementenkalender en het voorstel voor het
nieuwe evenementenbeleid. Een
belangrijke verbetering is dat er
nog maar één categorie 3 evenement toegestaan is. Wij pleiten
voor een jaarlijks overleg over het
evenementenbeleid. Ook op de
evenementenkalender is gezamenlijk gereageerd.
Vrije toelatingstijden Horeca
Ook dit is een onderwerp om gezamenlijk te reageren, omdat het de
hele binnenstad aangaat. Het voorstel van twee partijen van de gemeenteraad om de toelatingstijden
vrij te geven lijkt ons geen goed
plan. Zowel burgemeester, politie
en de meeste horecaondernemers
zien er niets in. Het zal veel meer
overlast gaan geven. Er is een
gezamenlijke reactie verstuurd. Er
is nog geen besluit genomen.

Telefoonnummers
Politie: 0900 8844
Wijkagent Willem van Egmond,
Bureau Langegracht:
071 525 88 65
Gsm: 06 50 56 14 10
Servicepunt Woonomgeving (afval e.d.)
071 516 55 01
Servicepunt Bouwen en Wonen
071 516 55 02
Servicepunt parkeren
071 516 55 03
Graffiti-meldlijn
071 532 28 78
Klachtentelefoon overlast horeca
071 516 70 15

op de Beestenmarkt. De Turfmarkt zal worden
verfraaid met het plaatsen van historische verlichting.
Bereikbaarheid en parkeren
Het is belangrijk dat Leiden goed bereikbaar is en
blijft. Daarom komen er twee ondergrondse parkeergarages bij. Op de Lammermarkt en de Garenmarkt en een bovengrondse parkeergarage
op het Morspoortterrein, zodat de gemeente
hoopt, dat er meer bezoekers naar Leiden zullen
komen. Het tracé van de RijnGouwelijn wordt momenteel onderzocht. Er komen meer fietsenrekken in de stad en een inpandige gratis fietsenstalling voor 1.000 fietsen in de kelder onder de
VenD. Dit warenhuis gaat drastisch verbouwd
worden. Op 5 april heeft het College van BenW
ingestemd met de samenwerkingovereenkomst
tussen de Gemeente en ASR Vastgoed Ontwikkeling. Ook is er aandacht voor cultuur opgenomen in het programma. Zo zal onder andere de
Waag een renovatiebeurt krijgen. Dit is maar een
klein overzicht uit het uitvoeringsprogramma
Binnenstad 2011, want er staat nog veel meer op
het programma.

Klachtentelefoon overlast evenementen
071 566 16 00
Klachtentelefoon overlast Schiphol
020 601 55 55

Volmolengracht niet afgesloten
door Arthur Elias

Op 29 maart jl. heeft de gemeente het verkeersbesluit voor de Volmolengracht vastgesteld.
Aanvankelijk was de gemeente van plan de Volmolengracht voor doorgaand verkeer af te sluiten. Daarop hebben de buurtvereniging en een
groot aantal bewoners schriftelijk ernstig bezwaar
gemaakt tegen dit voornemen. In het bijzonder
zou door deze afsluiting de verkeersdruk op andere delen van onze wijk toenemen. En een deel
van de wijk zou bovendien moeilijker bereikbaar
worden. Deze protesten hebben succes gehad.
De gemeente heeft naar aanleiding van de naar
voren gebrachte bezwaren de plannen heroverwogen. Dit heeft tot gevolg gehad dat in het verkeersbesluit van 29 maart de afsluiting van de
Volmolengracht niet meer voorkomt. Wij zijn
daarover bijzonder tevreden.

Programma Binnenstad
door Bep Verhoef

Werk in uitvoering
Het uitvoeringsprogramma 2011 is op 11 januari
door het College van BenW vastgesteld en bouwt
voort op de resultaten van 2010 die gedeeltelijk
of geheel zijn uitgevoerd.
Openbare ruimte
De openbare ruimte is het visitekaartje van
Leiden. Het streven van de gemeente is om van
Leiden een stad te maken met mooie pleinen,
groen en bloembakken langs wandelroutes. Dit
jaar zullen die ook weer geplaatst worden. Natuurlijk moet het ook veilig en schoon zijn. Er
komen duidelijke regels voor buitenreclame en
een subsidie om historische gevels in oude glorie
te herstellen. Op de Steenstraat is men begonnen met het verwijderen van de vele buitenreclames, zodat het er beter en rustiger uitziet. Dit zal
doorgevoerd worden naar andere winkelstraten.
Proeftuin
Op initiatief van enkele ondernemers uit de Donkersteeg zal deze steeg een proeftuin worden,
als voorbeeld hoe winkelstraten er in de toekomst
uit komen te zien, zodat er meer eenheid komt.
Alles gaat op de schop: aanpassing buitenreclame, herstellen winkelpuien, andere bestrating en
andere verlichting die past bij de steeg.
Beestenmarkt en Turfmarkt
Hierbij wordt gedacht aan het vervangen van de
bomen op de Beestenmarkt. Binnenkort wordt
ook begonnen aan het plaatsen van een fontein

Café de Marenpoort in 1932 (foto uit het archief van
René Dettmer)

1615 - In de oude Marenpoort
door Sjoerd C. van Ketel

Dit staat op de gekleurde en fraai gerestaureerde
gevelsteen aan de kant van de Oude Vest in de
zijmuur van het uiteraard gelijknamige café geschreven. Zolang doet de uitbater en eigenaar ervan, de heer René Dettmer, nog niet mee, maar
dit geldt voor meer bewoners van deze beroemde (ex- en bijna-weer?) gracht, de Lange Mare
geheten. De ontwerper van de laatste (echte)
Marepoort heeft deze steen van zijn poort, die er
maar twaalf jaar gestaan heeft, er in 1612 in laten
aanbrengen. In elk geval sedert ±1925, maar
waarschijnlijk ook al daarvoor, was hier een café
gevestigd. De huidige eigenaar werkte er aanvankelijk als barman, maar is sinds ongeveer negen jaar eigenaar van het café. Hij begint hier
elke dag door het café voor zijn bezoekers prettig
toegankelijk te maken en doet daarnaast de
bedrijfsvoering. De bediening en alles wat daarbij
behoort, laat hij aan zijn barmensen over. In 1611
is het grote kavel aan Hendrick Cornelisz van

Bilderbeeck, die op dat moment stadsmeestermetselaar van de stad Leiden was, voor 450 gulden verkocht. Van Bilderbeeck heeft ook de eerste Marenpoort gebouwd. De bouw ervan is
begonnen in 1594 maar de poort is in 1612 al
weer afgebroken en daarna is de nieuwe poort
gebouwd. Het café draagt het huisnummer 36.
Dit is vreemd, wanneer u bedenkt, dat het helemaal aan het begin van de Lange Mare staat. In
1925 heeft er een omnummering plaatsgevonden; en toen is het voormalige nummer 2 (dit
sinds 1871, kort waarna de familie Van Schravendijk er een grutterszaak had) naar het collegacafé de (Re)Spons, dat nu aan het begin van de
Korte Mare staat, verhuisd. Vreemd is eveneens,
dat de nummering niet van het stadhuis af, maar
ernaartoe loopt; deze is in de huidige toestand
om onbekende redenen een halve slag gedraaid.
Welke klanten komen er zoal in dit café? Het zijn
de stamgasten, die er na hun werk iets komen
drinken; het zijn de bewoners van de studentenhuizen in de omgeving en de kennissen van de
mensen die achter de bar staan; het zijn de bezoekers van de Stadsschouwburg, die er voor of
na de voorstelling iets gebruiken. Dit is dan ook
de reden, dat het café zijn deur om 16.00 uur
opent. De kroegbaas is evenals velen van zijn
plaatselijke collegae beslist géén voorstander
van het gemeentelijke voorstel om de vaste sluitingstijden los te laten. Het huidige systeem
(doordeweeks om één en in het weekeinde om
twee uur de deur dicht) bevalt hen uitstekend.
Naar zijn schatting zal 80% van hen de huidige
regels dan ook blijven hanteren, ook wanneer deze verruimd zouden worden. Zó is er voor de
omwonenden weinig of geen last, wanneer zij
zich na gedane arbeid ter ruste willen begeven.
Onder het café bevindt zich een lage kelder,
waarin de voorraad wordt opgeslagen. En erbinnen bestaat de omzet voor zo’n 70% uit bier, voor
15% uit frisdrank, en voor elk 7% uit koffie en
sterke drank. Er worden niet minder dan acht verschilende (Nederlandse en Belgische) biertjes
getapt. De toegang tot de kelder splitst zich ook
naar de toiletten. Als men naar beneden gaat, is
het heel verstandig om het bordje “Een kopstoot
(een pilsje met een jonge jenever) van de bar
geeft minder hoofdpijn” te lezen en dit advies op
te volgen; de ingang grondinwaarts is namelijk
nogal laag. Mocht u iets bij uw drankje(s) willen
eten, dan zijn er allerlei nootjes en aanverwante
artikelen. En wanneer u dit niet genoeg vindt,
kunnen er via een aanwezige hapjeskaart van de
buurman, brasserie De Engelenbak, nog veel
meer koude en warme hapjes aangerukt laten
worden. Zo heeft ook de of het barmens hier een
heel afwisselend (be)staan. Sedert het rookverbod heeft er achterin het café een kleine verbouwing plaatsgevonden. Daar is een afgesloten
ruimte, die geheel in de gezellige stijl van het café
is ingericht, waar de verstokte rokers zich aan
hun gewoonte kunnen overgeven zonder buiten
te hoeven blauwbekken. Zo kan een ieder krijgen, wat hij wenst; vooral als het zonnig weer is
en er buiten op de bredere stoep aan de Lange
Mare heerlijk geterrast kan worden.

Foto onder: Barman en eigenaar René Dettmer tapt maar liefst acht verschillende soorten bier (foto: Ria Braakman)

Komt dat zien! Circus Boerhaave

GOED
dacht
er lacht
minstens een keer
per dag
iemand naar me
en dacht
vannacht
morgen
lach ik terug
Pink Meltzer
Een raadsel!
door Ria Braakman

Enkele weken geleden, op een maandagochtend
vroeg, zag een bewoner van de Lange Mare dat
twee mannen bezig waren een stuk af te zagen
van het lage zitmuurtje aan de Lange Mare/ hoek
Haarlemmerstraat. Dit muurtje is daar jaren geleden aangebracht als aanduiding waar het water
van de Mare voorheen heeft gestroomd. Op zijn
vraag waarom zij dat deden kreeg hij als antwoord dat dit gebeurde in opdracht van de gemeente. Dat verbaasde hem en de buurtvereniging en daarom zijn wij bij de gemeente gaan
informeren. Tot ieders verbazing blijkt, na zorgvuldig onderzoek bij de gemeente, dat daartoe
helemaal geen opdracht is gegeven. Niemand
begrijpt het... Weet iemand hier iets meer van?
Laat het ons weten!

Plantjes
door Ria Braakman

Veel bewoners van de binnenstad vinden het
prettig om hun woonomgeving wat gezelliger te
maken met bijvoorbeld plantjes rond de boom of
een bankje voor de deur. In het voorjaar plant ik
viooltjes rond de boom voor ons huis, zoals ook
dit jaar. Vanochtend ontdekte ik dat ze, op een
paar na, er allemaal uitgehaald zijn. Er is geen
vandalisme in het spel, want ze zijn er gewoon
per stuk uitgeschept! Het gaat mij niet om die
paar euro's die ze gekost hebben, maar ik zou
wel eens willen weten wat zo'n persoon bezielt
om zoiets te doen.

Kamerverhuurbeleid

Tentoonstelling van 29 april t/m 4 september 2011

Jongleurs, leeuwen, romantische danseresjes en
gedresseerde apen, komt dat zien in Museum
Boerhaave. Het hooggeëerd publiek wordt vanaf
vanaf 29 april getrakteerd op een spetterende tijd
in de tentoonstelling Circus Boerhaave. Beleef
een moderne variant op een oude traditie: wetenschap en techniek als amusement! Koningen en
keizers uit vroeger tijden vermaakten hun gasten
graag met mechanische spelletjes. Maar ook ‘serieuze’ geleerden verbaasden hun publiek tijdens
lezingen met natuurkundige spelletjes en spectaculaire proeven waar de vonken van af sprongen.
Circus Boerhaave laat zien dat deze traditie nog
springlevend is. Als eerste in Nederland presenteert Museum Boerhaave de wonderbaarlijke,
grappige en soms gruwelijke automaten van het
Engelse Cabaret Mechanical Theatre. Een druk
op de knop wekt ze tot leven en zal de bezoeker
verbaasd doen staan. En daar blijft het niet bij.
Voor de gelegenheid is een uitgebreide keuze
aan historische natuurkundige spelletjes uit de
verzameling van Museum Boerhaave bij elkaar
gezocht. Toverlantaarns, vlierpitmannetjes en andere kermisklanten plaatsen de automaten in een
sfeervol decor. De combinatie van hedendaags
mechanisch theater met eeuwenoude natuurkundige spelletjes laat zien dat wetenschap en techniek springlevend zijn!
Schoonheid in de wetenschap
Naast Circus Boerhaave loopt, nog tot en met 5
juni 2011, de fototentoonstelling ‘Schoonheid in
de wetenschap’. Het gaat om een rijke verzameling afbeeldingen van wetenschappelijk onderzoek op de meest uiteenlopende gebieden, van
microbiologie tot de grootsheid van de kosmos.
Als emeritus hoogleraar Humane Genetica had
Hans Galjaard de schoonheid van de menselijke
wording als het ware binnen handbereik. Voor
andere vakgebieden mobiliseerde Galjaard een
imposant aantal Nederlandse wetenschappers.
Ze voorzagen hem van een indrukwekkende hoeveelheid beelden, waaruit hij een persoonlijke
selectie maakte. Rondom het Anatomisch Theater - een plek waar mensen zich honderden jaren
geleden ook al verwonderden over de pracht van
de natuur - pronken haarscherpe foto’s van atomaire deeltjes, kristallen en veelkleurige slijpsels
van gesteenten. Er zijn ontroerende beelden van
de menselijke foetale ontwikkeling, maar ook
overweldigende opnamen van het heelal. Ook in
de verschillende tentoonstellingszalen zijn spetterende en intrigerende foto’s tentoongesteld.
(www.museumboerhaave.nl)

door Agna Zonderop

Het College van B & W is voornemens aan verhuurders geen beperkingen meer op te leggen
voor het opsplitsen van panden met een woonfunctie in kamers en dit voortaan automatisch toe
te staan in de bestemmingsplannen, in de veronderstelling zo meer studentenkamers te kunnen
realiseren. In de praktijk blijkt dit echter anders uit
te pakken en doen met name de zogeheten
“huisjesmelkers” hier hun voordeel mee. Kamers
worden volgepropt met vooral Oost-Europese
arbeidsmigranten, die door de wijze van bewoning vaak voor overlast in de leefomgeving zorgen. Vooral de oude wijken ondervinden hiervan
de gevolgen, zoals verkrotting en verpaupering,
te veel mensen op te weinig vierkante meters en
een evenredige toename van de parkeerdruk, geluidsoverlast, rommel op straat etcetera. Uiteraard gaat het hier niet om bezwaren tegen de
Oost-Europese medemens of tegen studenten,
wel om bezwaren tegen het ongereguleerd vrijgeven van panden voor “verkamering” met alle
mogelijke gevolgen van dien en het in de kaart
spelen van huisjesmelkers. En het uiteindelijke
doel, meer deugdelijke studentenkamers, wordt
op deze wijze niet bereikt. Het is zaak het huisvestingsbeleid goed te regelen om onnodige
overlast in de wijken te voorkomen dan wel tegen
te gaan. De buurtvereniging schaart zich achter
het burgerinitiatief om de gemeente van dit onzalig voornemen af te brengen en met een tegenvoorstel te komen. Wij hebben deze reactie ook
naar de gemeenteraad gestuurd.

Te doen in de Marekerk
Zaterdag 23 april 2011, 16.00 uur
Mare Vocale, Koralen Johannes Passion
Zaterdag 28 mei 2011, 20.15 uur
Bachkoor Holland
Zaterdag 4 juni 2011, aanvangstijd nnb
Organist Henk Gijzen (zie voor meer informatie:
www.marekerk.nl/gebouw/organist)
Vrijdag 10 juni 2011, 20.00 uur
Orgelconcert door Leo van Doeselaar (zie ook:
www.leovandoeselaar.com)

Grote schaar, kleine schaar
door Sjoerd C. van Ketel

Dit is een van de voornaamste uitrustingstukken
van de eigenaars Nuretdin Karaardiç, zijn echtgenote Denniz en hun beider medewerkers, die
alle mogelijke reparaties aan uw kledingstukken
met vaardige hand kunnen uitvoeren. Sinds enkele maanden staan er (in plaats van de fysieke
apparatuur) naaimachines op Lange Mare 102,
waar de Nieuwe Schaar geopend werd. De eigenaars hadden al een zaak in de Breestraat, maar
daar is nu een nevenwinkel bijgekomen. Een
goede tip bracht hen op het idee om hun te klein
geworden zaak uit te breiden.

Foto boven: Van het paar is man Nuretdin het handigste,
die alle mogelijke reparaties aan uw kledingstukken met
vaardige hand kan uitvoeren (foto: Ria Braakman)

Zij zijn beiden van Turkse afkomst en kwamen in
de loop van de negentiger jaren van de vorige
eeuw uit het oosten van Turkije naar Nederland.
Hier hebben zij elkaar ver van hun geboorteland
ook leren kennen. En zij wonen trouwens met
veel plezier met hun twee kinderen in Leiden.
Thuis spreken zij afwisselend Turks en Nederlands, maar zij zijn ook wat onze taal betreft volledig in onze samenleving geïntegreerd. Zij en
hun mensen zijn er om voor u te doen, wat u zelf
niet kunt of waar u geen tijd voor kunt vinden.
Hun zaak is in de eerste plaats op het vermaken
en repareren van kleding gericht. U kunt er dus
bij voorbeeld een kapotte zak in uw nog goede
jas laten vervangen, wat in tijden van geldschaarste een goedkopere oplossing is dan een nieuwe
jas kopen. Het meeste werk is bij voorbeeld het
vermaken van een kraag. Maar ook de nieuwe
kleding, die u gekocht hebt en die niet helemaal
past, kunt u hier op uw maat laten maken. In de
winkel zijn daartoe ook twee pashokjes. Ook voor
het verstellen van leer schrikt men niet terug. En
gordijnen kunt u er ook laten vermaken en reinigen. In de tweede plaats komt het stomen, ook
van leer, suède en waterafstotende regenkleding.
In twee dagen hebt u uw gewone en gestoomde
kleren dan al weer terug. Bovendien is de winkel
op èlke werkdag van 9 tot 18 uur (op donderdag
tot 21 uur) geopend. Op zondag zijn zij verstandig genoeg dicht, want als kleine ondernemers
werken zij al van maandagmorgen tot zaterdagavond. Zèlf was ik zowel voor het stomen als voor
een reparatie als bijna-buurman hun klant en ik
kan u zeggen, dat ik heel tevreden ben.
Van het paar is man Nuretdin het handigste, zo
geeft Denniz eerlijk toe. Zij springt naast de zorg
voor hun kinderen in en leidt met hem de winkels
vooral als het om het contact met de klanten
gaat. Hij zelf heeft een beroepshistorie als kapper
en als kok in de horeca achter de rug; maar nu
geeft hij de voorkeur aan vastere arbeidstijden en
kan ook hij zich aan (de opvoeding van en het
contact met zijn) kinderen wijden. In de winkels
werkt een achttal medewerkers van Afghaanse,
Syrische en Bulgaarse afkomst. De voertaal tussen hen is echter wel het Nederlands. Hoewel de
eigenaars het wel probeerden, waren er geen
Nederlandse medewerkers te vinden. Deze kunnen of willen dit nuttige vak niet uitoefenen. Dit
gezin voelt zich in onze stad en in onze wijk bijzonder thuis en de leden ervaren hun bestaan in
Leiden zeker niet als buitenlanders. Zij zijn en
voelen zich één van ons. In het centrum werkend,
zouden zij het voor de middenstand van belang
vinden, wanneer het eerste halfuur parkeren gratis zou zijn. Dat zou hun klanten schelen, die wat
verder wonen en die vanwege het gratis parkeren
nu naar Leiderdorp uitwijken.

Samenvatting ledenvergadering 28 september 2010
Hierbij een korte samenvatting van
de ledenvergadering van 28 september 2010:
De verslagen van de ledenvergadering van 14 mei en 22 oktober
2009 worden goedgekeurd. De financiele stukken van 2010 zijn
door de kascontrolecommissie, bestaande uit Jaap Moggre en Ed
Evenhuis, gecontroleerd en in orde
bevonden. Het voorstel om per 1
januari 2011 de contributie te verhogen naar 6 Euro wordt aangenomen. Er zijn geen vragen over het
jaarverslag. De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd. De twee
statutair aftredende leden (Bep
Verhoef en Ria Braakman) worden
bij acclamatie herkozen.
Het Bestuur ziet er volgt uit:
Voorzitter: Arthur Elias
Secretaris: Bep Verhoef
Penningmeester:
Jacques van Berge Henegouwen
Algemeen bestuurslid:
Ria Braakman
Algemeen bestuurslid:
Hanna Verhoef
Algemeen bestuurslid:
Agna Zonderop
Algemeen bestuurslid:
Lilian Bezemer
Vervolgens vertelt de voorzitter wat
er op het moment speelt in de wijk:
afsluiting Volmolengracht, Vrouwenkerkhof in beeld voor de Vrijplaats, vrije sluitingstijden en RijnGouwelijn.

Jaarverslag 2010
Het Bestuur
Maredorp/ De Camp heeft een van
de grootste buurtverenigingen van
Leiden. Het bestuur bestaat uit 7
personen en vergadert eenmaal
per maand. Een groot aantal buurtbewoners helpt bij het vouwen en
bezorgen van de buurtkrant, de
Marepost. Op dit moment telt de
vereniging 360 leden.
Secretariaat verslag
Er zijn vele poststukken binnengekomen, zowel per post als per email. Het aantal ingekomen stukken is 47 en er zijn 14 brieven uitgegaan.
Aalmarktplannen
Er zijn bijna geen klankbordgroepen geweest. De tweede zaal van
de Stadsgehoorzaal is geopend en
de winkels op de begane grond
worden verbouwd voor kwaliteitswinkels. Er is een plan om een
nieuwe brug aan te leggen tussen
Stille Mare en Aalmarkt. Het plan is
dat er, via het gat van Van Nelle,
een doorgang komt naar de Breestraat, waarbij één monumentaal
pand gesloopt zal moeten worden.
RijnGouwelijn
De RijnGouwelijn gaat er komen. In
een zogenoemde milieueffectrapportage worden nu drie verschillende routes vergeleken: Hooigracht/
Langegracht, Breestraat of over
bestaand spoor.

had om de panden aan het Vrouwenkerkhof te kopen. We hebben
direct een gesprek gevraagd en gekregen met wethouder Van Woensel. Daarna hebben wij afzonderlijk
en ook samen met museum Boerhaave brieven gestuurd naar de
gemeente met het verzoek vanwege de grootschaligheid van de
plannen van de Vrijplaats af te zien
van deze locatie. Ofschoon een
goed alternatief aanwezig was voor
de vestiging van de Vrijplaats, heeft
de gemeenteraad toch besloten dat
de panden aan het Vrouwenkerkhof het moesten worden. De stichting mocht de panden kopen voor
541.000 Euro. Intussen hebben de
panden een monumentenstatus
gekregen en is de koopprijs verlaagd naar 441.000 Euro geworden
met de verplichting het te restaureren. Men is nu in onderhandeling.
Afsluiting Volmolengracht
De gemeente had het plan om de
Volmolengracht aan de kant van de
Langegracht af te sluiten voor autoverkeer. Dit zal voor onze wijk zeer
nadelige gevolgen hebben. Zowel
het bestuur, als de bewoners van
de Vollersgracht hebben een zienswijze naar de gemeente gestuurd,
waarin dit voornemen ten zeerste
werd afgekeurd.
Vrije toegangstijden Horeca
Enkele gemeenteraadsleden hebben een voorstel ingediend om de
toegangstijden in de horeca vrij te
geven. Hier is veel weerstand tegen. Zowel BenW, gezamenlijke
binnenstad buurtcomités, politie en
de meeste horecaondernemers
zien hier niets in. Op dit punt moet
een definitieve besluitvorming nog
plaatsvinden.
Overleggroepen
De buurtvereniging neemt ook deel
aan een aantal overleggroepen.
We zijn betrokken bij de ontwikke-
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ling van het Nobelcomplex, de Aalmarktplannen, RijnGouwelijn, Programma Binnenstad, het buurtkaderoverleg met de politie en het
evenementenbeleid. Er wordt ook
samengewerkt met andere buurtcomités uit de binnenstad. Zo is er
een gemeenschappelijk standpunt
naar de gemeente gestuurd over
het toekomstig evenementbeleid.
Buurtkrant De Marepost
De buurtkrant is een belangrijk middel om bewoners op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen in
de wijk. De krant wordt gemaakt
door Esther Moonen met ondersteuning van Floris Bosch. De redactie bestaat uit: Esther Moonen,
Ria Braakman, Sjoerd van Ketel,
Jaco Haartsen, Agna Zonderop en
Bep Verhoef. Er zijn in 2010 5 Mareposten uitgegeven, waaronder
een dubbel jubileumnummer in full
colour.

Colofon
De Marepost is een uitgave van
Buurtvereniging Maredorp en
wordt gedrukt op kringlooppapier.
Verspreiding in de wijken Maredorp en de Camp, oplage 1.850
exemplaren.
De redactie bestaat uit:
Bep Verhoef
Sjoerd van Ketel
Ria Braakman
Jaco Haartsen
Esther Moonen
Agna Zonderop
technische ondersteuning:

Floris Bosch
redactieadres:
Apothekersdijk 13
2312 DC Leiden
e-mail redactie:
b.verhoef@maredorp.nl

Nieuwe website
Er is een nieuwe website gelanceerd, boordevol foto’s, alle uitgegeven Mareposten, de boekjes, “Ik
zou nergens anders willen wonen”
en “Uit de geschiedenis van onze
wijk”. De website wordt beheerd
door Jaap Moggré.

website:
www.maredorp.nl
beheerd door Jaap Moggré

Festiviteiten
Het jaar 2010 stond in het teken
van het 35-jarig jubileum van de
buurtvereniging Zo was er een
buurtwandeling, fotowedstrijd, etalagewedstrijd voor de kinderen,
een vaartochtje met bewoners van
het Elisabeth Gasthuishof en natuurlijk de feestelijke zomerborrel.
De borrel vond dit keer plaats in
museum Boerhaave, waarbij een
film werd gedraaid over Maredorp
in de jaren zeventig. Ook was er
weer een druk bezochte Nieuwjaarsborrel. Omdat het een jubileumjaar was, kregen alle leden
met Kerst een leuke attentie.

Het bestuur

Gelieve kopij, voor 26 mei aanstaande, zoveel mogelijk aan te
leveren per e-mail.

Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH
Bep Verhoef ( secretaris )
Apothekersdijk 13, 2312 DC
512 38 39
Jacques van Berge Henegouwen
(penningmeester)
Lange Mare 106 A, 2312 GV
Ria Braakman
Oude Rijn 10, 2312 HD
513 41 58
Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV
Agna Zonderop
Dolhuissteeg 2, 2312 WN
Lilian Bezemer
Vollersgracht 40/42, 2312 VL
e-mail bestuur:
b.verhoef@maredorp.nl
(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)
Bent u nog geen lid, maar wel
geïnteresseerd in wat er in de
buurt gebeurt? Geef u dan op
als lid door de strook hieronder in te vullen en lever het in
bij één van onze bestuursleden, u krijgt dan een acceptgiro thuisgestuurd. Het lidmaatschap kost €6,00 per
jaar. U kunt dit bedrag ook
overmaken (giro 3397558 tnv
Buurtvereniging Maredorp).
Hoe meer leden, hoe sterker
we staan!

Ja, ik geef mij op als lid:
Naam
Straat

Vrouwenkerkhof
Wij moesten uit de krant vernemen
dat de stichting Vrijplaats interesse

Postcode

