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IK BEN UW NIEUWE WIJKAGENT 

 

Mijn naam is Lakhdar ben Taieb en ik ben sinds 1 februari 2021 de wijkagent van De Camp, Noordvest, 
Maredorp, Stationskwartier, d’ Oude Morsch en de Molenbuurt. Het kan zomaar zijn dat ik voor sommige 
al een bekend gezicht heb, omdat ik alweer 15 jaar op team Leiden Midden werk. Daarnaast heb ik uw 
vorige wijkagent Willem van Egmond vaker mogen ondersteunen in zijn wijkzaken. 

Als wijkagent zult u mij zo veel mogelijk op de fiets in de wijk tegenkomen. Mocht u mij voorbij zien fiet-
sen, schroom dan vooral niet om mij aan te spreken. Ik wil graag aanspreekbaar zijn voor een ieder. Als 
bewoner weet u namelijk als geen ander wat er in uw wijk speelt. Deze informatie is voor mij als wijk-
agent van groot belang. Dit helpt mij in het signaleren, analyseren, adviseren en in het maken van een 
plan van aanpak. 

Door te investeren in een actieve samenwerking met u en mijn werkpartners wil ik blijven werken aan de 
veiligheid en de leefbaarheid van uw wijk. 

Mocht u mij willen spreken, dan kunt u bellen naar 0900-8844. Als ik niet in dienst ben dan wordt er een 
terugbelverzoek gemaakt. Ook kunt u op de site www.politie.nl een contactformulier invullen en voor mij een bericht achter-
laten. Deze optie is, na uw wijk te hebben geselecteerd, onder het kopje wijkagenten terug te vinden. Daarnaast ben ik on-
der de naam @Wijkagent_Lakhdar actief op Instagram. 

EVEN VOORSTELLEN:WILLY LOOMANS 
Ik ga aan de slag als de nieuwe penningmeester in het bestuur van de Vereniging Maredijk-

buurt. 
 

Sinds 2006 woon ik aan de Marislaan en daarvoor heb ik aan de Haarlemmerweg en in de 

Hansenstraat gewoond. Allemaal in het noordelijk deel van Leiden en ik voel me hier echt 

thuis. De Maredijkbuurt is een gezellige wijk met een actieve buurtvereniging, waar de men-

sen elkaar kennen en gedag zeggen. 
 

Ik ben sinds 2018 met pensioen. Daarvoor werkte ik bij de overheid, eerst in Den Haag, later 

in Utrecht. In mijn vrije tijd doe ik veel aan onze volkstuin, fiets ik voor Fietsmaatjes en or-

ganiseer ik het Eten op de Maredijk. En ik pas 1 dag per week op mijn kleindochter. 
 

Ik heb er zin in om deel uit te maken van het bestuur! 

ALV / ZOMERBORREL OP  
2 JULI 
Zet deze datum vast in je agenda (gewoon omdat 

het –dan weer- kán): 2 juli ZOMERBORREL. 
 

Voorafgaand aan de zomerborrel zullen we een korte 

algemene ledenvergadering houden. Het bestuur heeft 

namelijk  besloten de algemene ledenvergadering, die op 

12 april gepland stond, door de aanhoudende Corona-

maatregelen uit te stellen naar vrijdagavond 2 juli. De 

verwachting is dat we op 2 juli wel weer kunnen samen-

komen: buiten op het terras van het Maredijkhuis. 
 

Agendapunt voor de ALV is de wisseling van de penning-

meester. Zoals in deze krant te lezen is, heeft Willy 

Loomans zich gemeld om de functie van penningmeester 

over te nemen van Christine Paauw. Er hebben zich geen 

andere kandidaten gemeld. Het bestuur is erg blij dat 

Willy deze taak wil uitvoeren en verheugt zich op de samenwerking. 

Op 2 juli zal Willy tijdens de ALV formeel benoemd worden. In de tussentijd zal zij wel al 

ingewerkt worden en de werkzaamheden van Christine overnemen. 
 

Wij hopen jullie te ontmoeten op 2 juli om samen te proosten op het begin van de zomer! 
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(door Agneta Fischer) 
 

Ik ben op bezoek bij Arnout Jaspers, Aloelaan 47, journalist 

voor het brood op de plank en kunstenaar uit passie. Bij het 

binnentreden van zijn huis is het direct duidelijk dat hier een 

kunstenaar woont: zelfgemaakte tafels met een prachtige mar-

merachtige schildering in het midden, leuke objecten van tak-

ken en boomstronken her en der in de woning en heel veel op-

vallende en kleurrijke schilderijen aan de muur. Ik zou er zo 

een willen kopen, en zo komen we al snel op een suggestie aan 

het buurtbestuur om eens een tentoonstelling van kunst van 

buurtbewoners in het Maredijkhuis te organiseren. 
 

Arnout woont sinds 2000 in de buurt, eerst met 

partner en kind op Maredijk 84, daarna in de 

huidige woning in de Aloelaan, waar hij na een 

korte onderbreking weer is teruggekeerd en nu 

sinds 2010 alleen woont. Hij heeft de buurt zien 

veranderen: steeds minder echte Leidenaars, 

het is steeds meer een yuppenbuurt geworden, 

mensen met kinderen, heel veel huizen die 

opgeknapt worden. Hij vindt de buurt enorm 

verbeterd in die 20 jaar.  

Toen zijn dochter nog klein was, was hij actief in het speeltuin-

bestuur en heeft hij meegeholpen met de verbouwing van het 

Maredijkhuis. Hij heeft recent nog een klein beetje meegetegeld 

aan de buurtbank, en hij onderhoudt zijn geveltuintje (heb ik 

met hem afgesproken). Hij vindt dat iedereen iets moet doen in 

de buurt. 
 

Muurformules 

Arnout is afgestudeerd natuurkundige, wat te zien is aan de 

muurschildering op de achterzijde van zijn huis (zie foto): het is 

een Feynman diagram, wat eigenlijk een plattegrond is van een 

ingewikkelde formule, zo legt hij uit, waarmee je de relaties 

tussen de elementaire deeltjes kunt berekenen. Eigenlijk zijn 

muurformules een alternatief voor de muurgedichten, die ook in 

de rest van de stad steeds vaker verschijnen. Geen kopieerge-

drag, zegt Arnout, hij heeft dit Feyn-

man diagram al lang geleden als 

tattoo op zijn schouder laten aan-

brengen, en wilde dit plaatje ook 

buiten op een muur terugzien. Het is 

een mooie referentie naar zijn na-

tuurkundige achtergrond. 
 

De natuurkunde is uiteindelijk niet 

zijn professie geworden. Na zijn kan-

didaatsexamen kwam de master 

fase van de studie neer op 40 uur 

per week in een lab zonder ramen 

zitten. Na een week is hij gestopt, 

doodongelukkig, constaterend dat hij 

liever iets met zijn handen deed. 

Hoewel hij zijn master nog wel ge-

haald heeft, hoorde hij er eigenlijk al 

niet meer bij, en was het vooruit-

zicht op een carrière in de natuur-

kunde vervlogen. Uiteindelijk is hij 

freelance journalist geworden, 

schrijft onder andere voor de VPRO 

gids, Nemokennislink, de Correspon-

dent, maar ook voor Engelse en 

Amerikaanse opdrachtgevers over 

o.a. wetenschapsbeleid, AI, en kern-

energie. Toch zit hij met zijn handen liever aan een 

kunstwerk dan een toetsenbord. Hij vertelt over zijn 

drang tot creëren en hoe hij een schilderij met verf 

plat en een beetje scheef legt en de verf er heel lang-

zaam af laat lopen, en over een heel klein mannetje in 

een treinwagon tegen de achtergrond van een waan-

zinnig landschap. 

In the spotlight:  

Arnout Jaspers 

  

VERKAMERING - UPDATE 

 

De recente inventarisatie van het ‘vermoeden’ van 
verkamering in de Maredijkbuurt is met de ge-
meentelijke bouwinspecteurs gedeeld.  
 

Dit werd gewaardeerd en heeft geresulteerd in al 
enige handhavingsacties. Alle eigenaren van verka-
merde woningen hadden namelijk voor 1 juli 2020 
opnieuw een vergunning moeten aanvragen.  
 

De gemeente werkt verder aan een digitale kaart, 
die via de gemeentelijke website beschikbaar 
komt, waarop de vergunde woningen per straat 
zichtbaar zijn. Zorgelijke ontwikkelingen kunt u 
blijven melden via het contactformulier van de 
gemeente:  https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/
Leiden/u_contactformulier/new  

 

OMGEVINGSVISIE LEIDEN 2040 

 

Op 23 maart heeft het College van Burgemeester en Wethouders de 
Omgevingsvisie Leiden 2040 vrijgegeven met de mogelijkheid van 
inspraak tot 14 mei 2021.  
 

Het is een strategische visie op hoofdlijnen voor de lange termijn 
over de fysieke leefomgeving. Kortom, het gaat over hoe de stad er 
over 20 jaar uitziet, in één totaal verhaal. De verdere uitwerking en 
vertaling naar stadskeuzes zullen richting geven aan toekomstige 
ontwikkelingen in Leiden. De visie met bijlagen is in te zien via de 
website doemee.leiden.nl. Vanzelfsprekend zal hier veel publicitaire 
aandacht aan gegeven gaan worden.  
 

De vraag voor onze buurt is nu: is er een aantal buurtgenoten dat de 
energie en interesse heeft om in een groepje over deze visie na te 
denken en eventueel gebruik te maken van de mogelijkheid tot in-
spraak? Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de buurtvereni-
ging maredijkbuurt@gmail.com.   
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“Hallo, ik ben Idelette van 
Gelder en ik woon  
inmiddels 18 jaar in de  
Maredijkbuurt. Na een ver-
huizing uit de Schut-
terstraat, nu op de Maredijk. 

Ik heb vorig jaar 3 boom-
spiegels ‘geadopteerd’ en wil 
me graag inzetten om de 
Maredijkbuurt groen te hou-
den.  

Mochten jullie vragen, hulp, 
advies nodig hebben…klamp 
me aan: 

 Idelette van Gelder, Mare-
dijk 71, tel. 0636261747 – 
idelette@geldernet.nl 

En dit moet binnenkort 
afgelopen zijn. 

Geen fietsen, maar plan-
ten rond de boom 

Sjaak: Met deze bar-
ricade is dit perk een 
stuk minder aantrek-
kelijk voor honden 
en katten. Hopelijk 
geen keutels en 
drollen meer.  

Marian: Het buurtbank project is bijna af. 
Nadat de gemeente een plantvak heeft ge-
maakt en er een nieuwe boom in geplant 
heeft, zijn we toe aan de laatste hand.  
Nu nog plantjes en de buurtbank heeft dan 
echt zijn plek gevonden. 

Na heel veel klagen, 
bellen en mailen is 
ie er dan toch nog.  
Dank Sjoerd voor je 
inzet! 

Daan: “Dit is onze trots, ziet er 

altijd goed uit en er komt geen 

fiets of auto meer in.” 

mailto:Sigridmcjansen@gmail.com
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ACTIVITEITENAGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 
 

In verband met coronamaatregelen is het Maredijkhuis momenteel gesloten. We wach-

ten op betere tijden. U kunt op svmaredijk.nl kijken of de speeltuin open of dicht is. 
 

MAANDAG  11:00 Singin, momenteel buiten op het basketbalveld.  

   Contact: Joke Spannenburg, tel 071 522 25 09 

 14:00 Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor de speeltuin. 
 

WOENSDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk, contact 06 242 11 018, www.sot-klapstuk.nl 
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 
 

Geplande activiteiten 
 

2 juli  20:00 Algemene Ledenvergadering  

  NIEUWE DATUM: ALV in combinatie met zomerborrel, buiten voor het Maredijkhuis. 

 

BUURTSCHOONMAAK, contact: 06 136 81 169 bertvansprundel@xs4all.nl 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 497 76 409 

BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 169 

GEVELTUINTJES, contact: Marian Smit, mariansmit@casema.nl  

ETEN OP DE MAREDIJK, contact: etenopdemaredijk@gmail.com en willyloomans01@gmail.nl 

SPEELTUIN, open di-vrij 10:00 tot 17:00, meestal ook zaterdag en zondag, zie website svmaredijk.nl  

RINGWEG NOORD, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
 

WIJKAGENT Lakhdar ben Taieb, te bereiken op Langegracht 11 2312 NV Leiden, 0900-8844,  
@Wijkagent_Lakhdar op Instagram 

DE BUURT WORDT STEEDS SCHONER! 

Op 20 maart is met een groepje van 8 

buurtbewoners plus een bezoeker, die 

wat tijd moest doden, de buurt weer 

verlost van: peuken, blikjes, flesjes, 

plastic, snoeppapiertjes, weggewaaid 

isolatiemateriaal, nog enkele overgeble-

ven vuurwerkresten, papier, etc.  
 

Het viel ons op dat de buurt er steeds 

schoner en groener bijligt. 

WORD LID 
Wij hebben uw steun nodig 

De buurtvereniging heeft inmiddels ca. 220 leden, mensen die zich betrokken voelen met 

elkaar en met de buurt. Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe sterker we de buurt kunnen 

vertegenwoordigen en hoe beter de plannen verankerd zijn in onze buurt.  

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging? Vul dan het aanmeldformulier in op onze  

website www.maredijkbuurt.nl.  
 

Het kost u slechts 7,50 euro per jaar. Wilt u het formulier in uw brievenbus ontvangen?  

Belt u dan 071-5139225 of loop langs bij Aloëlaan 41a (secretaris Christa de Boer). 

http://svmaredijk.nl/

