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Nieuwjaarsborrel  
24 januari – Feestelijke start Eeuwfeestjaar   

In het jubileumjaar 2013 vormt de 

nieuwjaarsborrel de start van de 

Eeuwfeest-activiteiten, met de 

volgende extra’s: 

* Uit de diverse inzendingen heeft 

de jury, bestaand uit Fons 

Delemarre, Geert Keuter en Fred 

Rohde, een winnende foto 

gekozen. De prijs – een door 

Judith Bloedjes handgemaakt 

porseleinen beeld – zal worden 

uitgereikt aan de winnaar. 

* De band Calamity Jazz (waar 

buurtgenoot Jan Vereecke deel 

van uitmaakt) zal optreden. 

* Er komt een bijzondere gast:  

iemand die in 1613 in onze buurt 

woonde…… 

Behalve dat de borrel een goede 

gelegenheid is om elkaar  te 
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ontmoeten en te proosten op het 

nieuwe jaar, heeft u nu dus nóg 

meer reden om te komen.   

U bent donderdagavond 24 

januari 2013 vanaf 20.00 uur van 

harte welkom in Café Re-Spons.  
 

Gratis drankje voor leden 

Voor alle leden nemen wij het 

eerste drankje – en misschien wel 

een tweede – voor onze rekening. 
 

Parkeergarage 
Lammermarkt 
raakt onze buurt 
Parkeren in Leiden wordt slecht 

beoordeeld. Mensen blijven om 

die reden weg. De gemeente wil 

dit probleem aanpakken door de 

bouw van twee parkeergarages 

aan de rand van het centrum. De 

garages aan de Garenmarkt en de 

Lammermarkt moeten samen 

1000 parkeerplekken bieden.  

De buurtvereniging is onlangs 

geïnformeerd over het proces 

aangaande de Lammermarkt-

garage. Omdat de parkeergarage 

invloed zal hebben op de 

inrichting van onze buurt, praten 

we u in deze nieuwsbrief over de 

belangrijkste punten bij.  
 

Ambities 

Stadslab heeft een mooi plan 

gemaakt voor het langste park 

van Nederland (het Singelpark). 

De Lammermarkt maakt daar 

onderdeel van uit. Tegelijkertijd 

moet de Lammermarkt een 

evenementenplein worden waarop 

elf evenementen per jaar plaats-

vinden. Ook is de Lammermarkt 

als entree onderdeel van het 

cultuurkwartier. De uitdaging ligt 

hier in het samenbrengen van de 

ambities van het Singelpark, de 

evenementen en cultuur. 
 

Drielaagse garage 

Onder het nieuwe plein komt een 

moderne parkeergarage. Er is 

voor een drielaagse versie 

gekozen i.p.v. een tweelaagse, 

zodat de bouwput een kleinere 

omtrek heeft, waardoor het 

verkeer er nog langs kan.  
 

Hoofdentree 

Voor de Lammermarkt garage zijn 

de afgelopen maanden meerdere 

varianten uitgewerkt. Inmiddels is 

besloten om de hoofdentree 

buiten de singel te leggen door 

een tunnel onder het water. Naast 

de versie met de aanrijdroute via 

het Schuttersveld,  ziet men een 

aanrijdroute via de Marislaan ook 

als een optie. Het verkeer gaat in 

die variant na de Schipholtunnel 

rechtsaf en vervolgens voor het 

GGD-gebouw langs de Marislaan 

inrijden.  

De effecten van beide inpassingen 

worden momenteel in kaart 

gebracht. Onderzocht wordt of en 

hoe de verkeersdruk op de 

kruising Dellaertweg-Schipholweg 

beperkt kan worden en er worden 

verkeerstellingen in onze buurt 

gehouden om de verkeersstromen 

in kaart te brengen. Op ons 

verzoek gaat de gemeente ook de 

optie na om de aanrijdroute via 

het station te laten verlopen.  
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Planning 

Het kaderbesluit is openbaar 

gemaakt en te vinden op website 

www.leiden.nl/lammermarkt. In 

januari/februari 2013 worden 

schetsontwerpen van de garage 

en de openbare ruimte gemaakt. 

Zodra een principebesluit is 

genomen, zal de gemeente de 

direct omwonenden schriftelijk 

uitnodigen voor een bijeenkomst, 

waarin specifiek wordt ingegaan 

op de inpassing van de hoofd-

entree. Een vergelijkbare sessie 

wil de gemeente met een groter 

publiek houden. 

Het is nog niet duidelijk wanneer 

de garage gebouwd zal worden.  

 

Klankbordgroep 

De gemeente wil de omringende 

buurten zoveel mogelijk betrekken 

bij de plannen.  

Als buurtvereniging overwegen wij 

een klankbordgroep voor de 

Lammermarkt op te richten. Als u 

interesse heeft om hierin te 

participeren, stuur dan een mail 

met uw motivatie naar 

info@maredijkbuurt.nl 

 

In the Spotlight 
Philomeen Weijenborg 
Wie is Philomeen? 

Ik ben bijna 60 jaar. 

Oorspronkelijk kom 

ik uit Deurne. Vanaf 

1970 woon ik in 

Leiden. Al bijna 25 

jaar werk ik  als 

gynaecoloog in het 

LUMC. Ik ben moeder van dochter 

Jopie van 23 en  zoon Daan van 

21 jaar. Zij beiden leven en 

studeren in Maastricht. Omdat  zij 

door de afstand Maastricht Leiden 

niet zo vaak naar huis komen, reis 

ik zelf af en toe naar hen af. 

Wanneer ik dan de trein uitstap, 

waan ik me al in het buitenland!  

Martin, de vader van Jopie en 

Daan,  woont op de Rijnsburger-

weg.  
 

Waarom woon je in deze wijk? 

Op het moment dat mijn vriendin 

Mia de Beun (Miamakelaar, 

woonde vroeger zelf in de wijk) dit 

huis in verkoop kreeg, tipte ze 

mij.  Ik was niet echt op zoek 

naar een huis, maar werd toch 

direkt verliefd op het huis en de 

plek: dichtbij de stad, de trein en 

m’n werk..... en zo kwam het dat 

ik sinds februari van dit jaar in de 

Aloëlaan woon. 
 

Als jij de burgermeester van deze 

wijk zou zijn, wat zou jij dan 

veranderen? 

Ik zou als eerste ervoor zorgen 

dat het huisvuil gescheiden wordt 

en dat de vuilnizakken uit de wijk 

verdwijnen. Ik meen dat de 

komende tijd daar wat aan gaat 

gebeuren... 

Daarnaast zou ik me er voor 

inzetten om fietsenrekken te 

plaatsen, omdat nu veel fietsen  

her en der de stoep ‘vervuilen’ 

 

Wat is je favoriete plek in de wijk? 

De winkel van Sassen is wel een 

van mijn favoriete plekjes in de 

http://www.leiden.nl/lammermarkt
mailto:info@maredijkbuurt.nl
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wijk. Het versterkt mijn gevoel te 

leven in een woonwijkje.  

Daarnaast ben ik in de herfst en 

winter fervent bezoeker van de 

sportschool, met name de 

spinning lessen. Ik vind het 

heerlijk me in korte tijd ‘uit te 

leven’. Daarbij helpt deze 

activiteit om in de zomer fiets-

tochten buiten te kunnen maken 

 

Wat zou je van ons willen weten? 

Wat is jouw vraag aan ons? 

(1) Weten jullie of er in de wijk 

mensen wonen die muziek 

maken? Ik speelde zelf lange tijd 

dwarsfluit in een straatband/ 

muziekclubje. Binnenkort  hoef ik 

geen diensten meer te doen op 

mijn werk en heb ik dus meer tijd 

/gelegenheid om weer ‘iets met 

muziek’ te doen. 
Antwoord: zie oproep hierna!  
 

(2) Hebben jullie ooit overwogen 

een ‘open tuinendag’ te houden? 

Ik denk dat meerdere mensen in 

de wijk heel  veel plezier aan hun 

tuin beleven, met liefde erin 

werken en trots zijn over wat 

groeit en bloeit onder hun 

handen. Het zou leuk kunnen zijn 

om die liefde voor de tuin met 

elkaar te delen. 
Antwoord: Goed idee, gaat mee in de 
oproep bij de volgende nieuwsbrief. 
 

Oproep  
Oud-buurtbewoners 
In verband met het Eeuwfeest zijn 

wij op zoek naar oud-

buurtbewoners, die (nog)  

geïnteresseerd zijn in onze buurt. 

Kent u oud-buurtbewoners en 

heeft u hun huidige adres en 

email-adres? Geef ze door via 

maredijkbuurt400@gmail.com. 
 

Pimp-aktie speeltuinzaal  
Wie wil meehelpen met het 

opleuken (pimpen) van de 

speeltuinzaal? Meld je aan via 

info@maredijkbuurt.nl. 
 

Muzikanten gevraagd  
Wie wil meedoen in een 

muziekgroep met buurtbewoners 

die gaat optreden tijdens de 

feestavond op 15 juni 2013? Meld 

je aan via info@maredijkbuurt.nl. 
(wie weet komt er wel een 

muziekgroep uit voort die bij het 

volgende jubileum weer speelt!) 
 

Word lid! 
Wij hebben uw steun nodig 
De buurtvereniging zet zich in 

voor een leefbare omgeving, 

waarin we op een prettige manier 

met elkaar omgaan. Bent u nog 

geen lid van de buurtvereniging? 

Vul dan het aanmeldformulier in 

op www.maredijkbuurt.nl. Het 

kost u slechts EUR 5,00 per jaar. 

mailto:info@maredijkbuurt.nl
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