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Parkeergarage Lammermarkt  
raakt Maredijkbuurt meer dan gedacht: tijd voor actie! 

De aanleg van een parkeergarage 

onder de Lammermarkt dreigt 

meer invloed op onze buurt te 

gaan hebben dan we tot voor kort 

konden vermoeden. In februari 

sprak de projectorganisatie van de 

Gemeente Leiden haar voorkeur 

uit om de aanrijdroute van de 

parkeergarage door de Marislaan 

te laten verlopen. Dus niet door 

het Schuttersveld, maar dwars 

door onze rustige buurt. 

 

Marislaan 

De voorkeur voor een aanrijdroute 

door de Marislaan lijkt een resul-

taat te zijn een aantal ontwikke-

lingen die rond het Schuttersveld 

spelen en langzamerhand con-

creter worden. Het gaat dan met 
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name om de gewijzigde aanrijd-

route van het Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer (HOV) via het 

Schuttersveld, de herinrichting 

van het Stationsplein en de 

herinrichting van het 

Rijnsburgerblok. 
 

Onderzoek 

De buurtvereniging, het Comité 

Marislaan en Krijn Tabbers (Rijns-

burgersingel)  hebben schriftelijk 

gereageerd op de inrichtings-

voorstellen voor de Lammermarkt. 

Onder meer maken we bezwaar 

tegen het feit dat er voorkeuren 

worden uitgesproken ondanks het 

feit dat er nog geen onder-

zoeksresultaten over de geschikt-

heid van deze route bekend zijn. 

Deze onderzoeksresultaten 

moeten binnenkort beschikbaar 

komen. 
 

Kom in actie 

De komende maanden worden 

cruciaal in het gehele besluit-

vormingsproces rondom de 

ondergrondse garage. Als u de 

rust en de veiligheid in onze buurt 

ook waardeert, dan vragen wij u 

extra alert te zijn en in actie te 

komen als het kan. In de huidige 

situatie is een aanrijdroute door 

de Marislaan namelijk 

onacceptabel. 
 

Belangrijke data 

Noteer alvast twee belangrijke 

data in uw agenda: 
 

9 april 2013 

Informatieavond uitvoerings-

programma bereikbaarheid.  

Een bijeenkomst over de 

samenhang tussen 16 projecten 

aangaande bereikbaarheid in 

Leiden (18.00 – 22.00 uur, 

Scheltema, Marktsteeg 1). 
 

11 april 2013 

Indiening voorlopig ontwerp 

bestemmingsplan door de 

projectorganisatie. Dit zal worden 

gepubliceerd in de Stadskrant 

(inclusief procedure bezwaar-

schriften). Vanaf 11 april hebben 

alle bewoners (u dus ook!) zes 

weken de tijd om te reageren op 

de plannen. De gemeente is 

verplicht om alle bezwaren in 

behandeling te nemen.  

Na de zomer volgt een bijeen-

komst met de klankbordgroep ter 

voorbereiding van het contract 

met de aannemer, zodat er 

afspraken gemaakt kunnen 

worden over overlast tijdens de 

bouw.  
 

Kijk voor meer informatie en het 

actuele nieuws over de 

Lammermarkt op onze website. 

 

Korte terugblik 

November 2011 – Op een eerste 

bijeenkomst informeert de 

projectorganisatie van de 

gemeente de buurtvereniging over 

de plannen voor een garage onder 

de Lammermarkt.  

December 2011 – De buurt-

vereniging maakt melding van de 

plannen in de nieuwsbrief. 

Februari 2012 – Op een 2e 

bijeenkomst blijkt de enige 

onzekere factor voor onze buurt 
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het eventueel verplaatsen van de 

Valkbrug te zijn. Als aanrijdroute 

voor de garage wordt het 

Schuttersveld genoemd.  

November 2012 – Op een 3e 

bijeenkomst wordt voor het eerst 

melding gemaakt van de optie om 

de Marislaan als aanrijdroute te 

benutten.  

December 2012 – De buurt-

vereniging meldt de nieuwste 

ontwikkelingen in de nieuwsbrief 

en roept buurtbewoners op om te 

participeren in een op te richten 

klankbordgroep.  

Januari 2013 – Bewoners van de 

Marislaan richten het Comité 

Marislaan op om gezamenlijk en in 

goed overleg met de buurt-

vereniging voor hun belangen op 

te komen.  

Februari 2013 –  In een overleg 

met buurtverenigingen,  de klank-

ordgroep en verenigingen van 

eigenaren van de aangrenzende 

buurten, toont de project-

organisatie van de gemeente drie 

opties voor de herinrichting van 

de Lammermarkt. 
 

ALV: 15 april 
Voorzitter neemt afscheid 

Op 15 april houden we onze 

jaarlijkse algemene leden- 

vergadering.  

Hans Leuhof, de huidige voorzitter 

van de buurtvereniging, heeft om 

privé redenen besloten zijn 

werkzaamheden in het bestuur na 

vier jaar te beëindigen. 

Het bestuur heeft inmiddels een 

geschikte opvolger gevonden. 

Zij zal deze persoon op de 

algemene ledenvergadering op 15 

april voordragen als nieuwe 

voorzitter. Leden krijgen tot 1 

april de mogelijkheid om zich  

kandidaat te stellen voor het 

voorzitterschap. 

Verder komen de gebruikelijke 

onderwerpen aan bod. De agenda 

voor de ALV wordt eind maart aan 

de leden verstuurd. 

 

Nieuwjaarsborrel 
Succesvol begin Eeuwfeest 
Ca. 50 buurtgenoten waren 

aanwezig op de jaarlijkse nieuw-

jaarsborrel in café Re-Spons. 

De borrel was dit jaar extra 

feestelijk omdat: 

* de winnende foto van de 

fotowedstrijd bekend werd 

gemaakt 

* er een buurtbewoner uit de 

begintijd van onze buurt (400 jaar 

geleden!) langs kwam 

* de band Calamity Jazz optrad 

(waarin buurtgenoot Jan Vereecke 

speelt) 

Het was weer een gezellige 

ontmoeting en te proosten op het 

nieuwe jaar.  
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Eeuwfeest 

Het kan u 

bijna niet zijn 

ontgaan dat 

we dit jaar 

als buurt ons 

400 jarig bestaan vieren.  

Dankzij de inzet van enthousiaste 

buurtgenoten, begint het 

programma al behoorlijk vorm te 

krijgen. Bij deze nieuwsbrief treft 

u een overzicht aan van de 

diverse activiteiten. 

 

Wij vragen uw speciale aandacht 

voor: 

 

Muzikanten gevraagd  

We zoeken nog muzikanten die 

willen meedoen in de ‘buurtband’  

die gaat optreden tijdens de 

feestweek. Meld je aan via 

maredijkbuurt400@gmail.com 

 

Culturele avond 12 juni  

Gezocht: buurtbewoners die hun 

kunsten willen vertonen op het 

Open Podium. 
 

De plaats: de zaal van de 

speeltuinvereniging. 
 

Bestemd voor: jong en oud, 

beginners en gevorderden. 
 

Bijvoorbeeld: zang, instrumentaal, 

rap, dans, acrobatiek, cabaret, 

voordracht, poëzie. 

 

Aanmelding en informatie:  

b.dijksman@casema.nl of 

5124264.  
 

Biljarttoernooi 10 juni  

In (en mede door) café Pomerans 

wordt op maandagavond 10 juni 

een biljarttoernooi georganiseerd. 

Meedoen? Geef je op door een 

email te sturen aan 

fredenjoke@casema.nl. Vermeld 

daarbij of je geen, een beetje of 

voldoende ervaring hebt. 

Graag ook vrouwelijke deel-

nemers! 

 

Historisch boek  

Door buurtgenoot Jan 

Hengstmengel wordt een boek 

geschreven over de historie van 

onze wijk. Het boek wordt 

vervolgens opgemaakt door een 

andere buurtgenoot (Geert Keuter 

van Studio 12). Het boek komt in 

september uit. 

Dankzij diverse subsidies kunnen 

wij het boek GRATIS aanbieden 

aan leden van de buurtvereniging. 

Buurtbewoners die geen lid zijn 

van de buurtvereniging betalen 

slechts EUR 10,00. De prijs voor 

het boek voor alle overige 

geïnteresseerden is EUR 15,00. 
 

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. 


