IN DIT NUMMER O.M.: Uitnodiging en agenda
ledenvergadering • nepvalk boven de universiteit • Minerva
Leidenarenborrel • nieuwe kleuren van de Rembrandtbrug •
in memoriam: Gerard Brouwer • nieuwe wijkagent: Dennis Perdok
Academiegebouw in 1934, collectie ELO

UITNODIGING
Ledenvergadering Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal - West (PAL)
Op woensdag 19 april houdt Willem Otterspeer, emeritus hoogleraar geschiedenis in
Leiden en directeur van het Academisch Historisch Museum, ter gelegenheid van de
jaarlijkse ledenvergadering een lezing over het Academiegebouw met een rondleiding. De
lezing is de Faculty Club van Academiegebouw. Hij begint om 18.30 uur, er is dus geen
sprake van een ‘Leids kwartiertje’. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Datum:
Plaats:
Programma:

woensdag 19 april
Faculty Club Academiegebouw, Rapenburg 73
18:30 Rondleiding door het Academiegebouw
19:30 Vergadering
21:30 Afsluiting met een borrel, aangeboden door de universiteit

De agenda is te vinden op de volgende pagina.
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het uitbreken van oorlog met Frankrijk en Engeland in
het Rampjaar 1672, volgde een periode van diep verval.
De economie klapte in elkaar en de bevolking nam
drastisch af, waardoor er binnen de stad veel leegstand
ontstond. Evenals in de veertiende eeuw zou ook de
laatste van drie stedelijke uitbreidingen in de
zeventiende eeuw (1611, 1644 en 1658) lange tijd maar
ten dele bebouwd worden. •

Olsthoorn bekijkt in de schepnetten aangetroffen beestjes en
geeft uitleg. Een fotowedstrijd, zoals vorig jaar, zit er niet in
maar de mooiste foto’s plaatsen we op de website en in de
volgende Hart van de Stadkrant. Graag insturen naar
info@pieterswijk.nl .
Aaf wil samen met de wijkvereniging de komende jaren ook
andere grachten in onze wijk aanpakken. Dat gebeurt met
steun van vele met ons water verbonden instanties zoals het
Hoogheemraadschap, de afdeling Leiden van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie, sportvissers, de
diensten Handhaving en Inzameling van de gemeente en
natuurlijk onze wijkbewoners.

Een deel van de oogst van 10 maart, foto Sarah Hart

Het zou mooi zijn als een Leidse socioloog zich in het
resultaat van de opgeviste spullen zou willen verdiepen.
Verschillen die van buurt tot buurt? Wij denken van wel. Er is
al internationale belangstelling van biologen en sociologen,
waarom is er nog geen Leidse, op de moderne tijd ingestelde
stadssocioloog op afgekomen?

(Bewoners)initiatief
FIETSVISSEN EN WATERTUINEN IN ONZE
GRACHTEN
door Marjolijn Pouw
Aaf Verkade, Adviseur Stadsgrachten, zet in 2017 haar
inventarisatie voort van de flora en fauna in onze
buurtgrachten en de schoonmaak. Op 10 maart nam ze met
Onder Water in Leiden en een groep vrijwilligers het
Rapenburg bij de Nonnensteeg onder handen. Ze visten een
grote hoeveelheid fietsen, meubilair, kerstbomen en andere
achteloos in het water gegooide rommel op. Behalve de
gewone waterbeestjes vonden ze ook nog twee
rivierdonderpadden, een beschermde diersoort die alleen
maar in schoon water wordt aangetroffen. Onze grachten
zijn er de afgelopen tijd dus een stuk schoner op geworden.
Gastheer was Café Barrera, waar de vrijwilligers in de zon op
het terras konden uitblazen.
Fietsvissen met kinderen op 8 juli
Op 8 juli, de eerste zaterdag van de zomervakantie, gaat Aaf
met Jeugdboekhandel en Verteltheater Silvester (Rapenburg)
in de Groenhazengracht en Doelengracht aan de slag. De
actie is gericht op kinderen, ze zijn met hun ouders of
verzorgers van harte welkom. Amateur bioloog Leon
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Singelbinkie met bootsmannen Johan en Marco
Maar Aaf kan niet zonder Johan en Marco, de bootsmannen
van de gemeente. Op aanwijzing van de snorkelende Aaf
vissen zij met hun visvlet Singelbinkie bankstellen en ijskasten
op, want die krijg je als eenling niet zo maar boven water.
Daar heb je een kleine hijskraan voor nodig, die vanaf het
water werken kan. Johan en Marco beschikken erover. Al het
andere hulpmateriaal, zoals dregankers, magneten, grijpers,
schepnetten, stevige werkhandschoenen of vuilniszakken
komt van de afdeling Stedelijk Beheer. De schoonmaak
begint met een instructie, daarna kan iedereen met de grofvuil
hulpmiddelen aan de gang. Er is limonade voor de kinderen,
naar de WC gaan in de buurt kan ook. Wel oude kleren
aantrekken, want fietsvissen, daar word je vies van.

Johan en Marco in actie op Singelbinkie, foto Hans Jonker

Watertuinen
Verder is Aaf met de gemeentelijke Toetsings- en
Adviescommissie Openbare Ruimte (TACOR) in gesprek
om te bezien of ze samen met de Hortus watertuinen mag
aanleggen in enkele grachten. Stichting de Leidse Rederij,
Rederij Rembrandt, de Waterpolitie en onze wijkvereniging
heeft ze al mee. De tuinen liggen in speciale houten bakken
die goed verankerd worden. Ze zijn anderhalf bij twee meter.
Op advies van de Hortus worden ze beplant met
verschillende soorten inheemse moerasplanten, die met hun
wortels het water zuiveren van onder meer medicijnresten en
andere schadelijke chemicaliën. Boven water filteren de
planten de lucht.
Aaf zoekt nog vrijwilligers, die de aangelegde watertuinen af
en toe schoonmaken. Dat is niet veel werk; je haalt een
grijper op bij Aaf, stapt in je bootje, plukt de rommel van de
eilanden en klaar is Kees. Het binnenwater van Leiden wordt
zo steeds schoner. Veel binnenwater is tegenwoordig al bijna
het hele jaar door helder. Dat was vroeger wel anders.
Meerkoeten en katten
Er komen ook eilandjes van 1 m² waarop meerkoeten
kunnen nestelen, of waterschildpadden zonnen. Katten
kunnen zich erop in veiligheid brengen als ze in het water
vallen. Dat gebeurt geregeld, want katten schrikken gauw en
verliezen vaak hun evenwicht als ze op de rand van een
kademuur lopen. De kaden zijn te steil om tegenop te
klimmen en ze verdrinken, tenzij ze iets vinden om zich aan
vast te klampen. Een eiland biedt uitkomst. Instructie hoe je
zo’n drenkeling kan redden komt op het deksel van
zoutkisten bij bruggen in de buurt van een watertuin. Daar
vind je ook uitleg over de tuin zelf.

Projectontwikkeling
door Frank Mulder
Rehabilitatie
blok
Breestraat-MosterdsteegBotermarkt
Zoals bekend wordt naar het ontwerp van
architectenbureau Mulder Van Tussenbroek een groot
gedeelte van dit blok gerestaureerd. Aan de Breestraat
komt Albert Heijn. De voormalige stomerij, een
gemeentelijk monument, krijgt een nieuwe onderpui, die
het beeld oproept van de oorspronkelijke pui. De oude
winkelpui van Zürloh krijgt de aanzet terug van het
vroegere diepe portiek. In Breestraat 136, ook een
gemeentelijk monument, werd de wandbetegeling van
het voormalige portiek teruggevonden. Op basis
daarvan, en de originele tekeningen is de originele,
prachtige houten winkelpui gereconstrueerd. Het
magazijn van Albert Heijn komt in het Asarti pand. Om
geen lelijke magazijndeuren te krijgen aan de Breestraat
is hier een volledig nieuwe pui ontworpen, die eruitziet
als een winkel met etalage.

Een interview met Aaf Verkade is te lezen in de Hart
van de Stadkrant 146 (april 2016. Het resultaat van de
fotowedstrijd in de Hart van de Stadkrant 147 (september
2016), beiden te downloaden van: www.pieterswijk.nl .
Daar vindt u ook het programma voor 8 juli. •
De Breestraat in 1961 met links Zührloh, collectie ELO

Mosterdsteeg
Aan de kant van de Mosterdsteeg komt een nieuwe
gevel met een typisch Leidse monumentale,
natuurstenen entreepoort. Daarnaast komt ook de
ingang naar de te bouwen fietsenkelder, waar plaats is
voor zo’n 450 fietsen. Bovenop de nieuwe Albert Heijn
komt één hoog een nieuwe ruimte in het bouwblok, in
de vorm van een klassiek Leids hof. Deze ruimte is
vanuit de Mosterdsteeg via een entreepoort met de lift
of trap te bereiken. De 25 geplande huurwoningen
worden vanuit de hof ontsloten, zowel de bestaande
gerestaureerde panden boven de winkels als de nieuwe
hofjes-woningen. Een winkel aan de Botermarkt met
bovenwoningen maakt deel uit van het project. Er is
voor dit pand een nieuwe winkelpui ontworpen in Art
Nouveau stijl.
Vier jaar voorbereidend werk
Er is bijna vier jaar aan dit gecompliceerde plan gewerkt.
Het was buitengewoon ingewikkeld om aan de eisen te
kunnen voldoen, die er door de gemeente en andere
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Bestuur
DE ZIEL VAN LEIDEN

door Jan Pieters

‘Maar vraag me niet naar de ziel van Leiden”, luidt het
refrein van stadsdichter Wouter Ydema’s lofzang op onze
stad. Hij bracht deze ten gehore ter gelegenheid van de
presentatie van het stripboek De ziel van Leiden, dat
begin 2017 uitkwam. Zijn bewoners dan niet de ziel van
onze stad? vroeg ik me af. Zij zijn toch bepalend voor de
sfeer en het woonklimaat. Zijn ze er overdag, of alleen ’s
avonds en in het weekeinde? Zijn ze voorkomend of
achterdochtig? Wordt alles maar op straat gegooid, of in
de prullenbakken? Doen ze hun vuilnis in de container of
zetten ze alles ernaast? Stallen ze hun fietsen in de
(weinige) rekken, staan die tegen de gevel, of liggen ze
gewoon op de stoep?
Maar die ‘ziel’ heeft ook macht en invloed. Bewoners
bepalen de gemeentepolitiek en zij zijn de belangrijkste
pijler van onze stadseconomie. Ze leveren arbeid en
kennis, hebben winkels die bijzondere spullen verkopen,
of maken die zelf in hun kleine of grotere werkplaatsen.
Of ze nou werkende jongere zijn, ambtenaar, bouwvakker
of burgemeester, professor of student, kleuter of scholier,
dakloze of Rapenburgbewoner, nachtbraken of de dag
plukken, ze dragen allemaal bij aan de dynamiek van onze
stad. Ze bepalen wat je er kunt kopen of doen. Ze zijn de
thuismarkt voor winkeliers, horeca, en dienstverlening, of
het nou om de zorg gaat of Evenementen en concerten.
De koopkracht van de thuismarkt is stabieler dan die van
bezoekers. Door de politiek wordt dat wel eens vergeten.
Als de thuismarkt krimpt of groeit heeft dat invloed op
het meest stabiele deel van de omzet van onze winkels en
bedrijven. De thuismarkt is bepalend voor de
economische overlevingskansen, als het eens een tijdje
tegen zit.
De stad is een systeem
De stad is een systeem: bewoners en economie zijn in
wisselwerking met elkaar. Elke verandering heeft effect.
Een demografische verandering heeft bijvoorbeeld zijn
weerslag op winkel-of cafébezoek, maar leidt ook tot een
andere huisvestingsvraag en -aanbod. Verandering in het
huisaanbod leidt ook tot ander koopgedrag. Er kunnen
processen optreden die elkaar versterken. Vaak zijn die
niet zichtbaar totdat een bepaalde grens overschreden
wordt, en dan is er ineens geen houden meer aan. Het is
daarom riskant om eenzijdig beleid te voeren. Je moet het
hele systeem in de gaten houden en dat gebeurt niet
vanzelf.
Economie
Ook in Leiden maakt de gemeente veel plannen, en stelt
programma’s op om de economische functies van de stad
te versterken. Dat is prima, maar elk van die plannen richt
zich maar op één aspect en is daardoor vaak minder
effectief dan op het eerste gezicht lijkt. Als Leidenaars
bijvoorbeeld vooral behoefte hebben aan dagelijkse
inkopen, zoals van de supermarkt, maar hun kleren,
schoenen, foto- of geluidsapparatuur, en andere artikelen
in de grote steden of op internet kopen, dan heb je andere
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investeringen in de bereikbaarheid nodig dan in het geval
van een florerende thuismarkt die ook kopers uit de wijde
omgeving aantrekt. Als de thuismarkt zwak is, is het meest
stabiele deel van de afzet klein, en is het riskant om te
investeren.

Het opvissen van een Leidenaartje uit het Rapenburg, foto Sarah Hart

De thuismarkt verwaarloosd
De plannen die de gemeente heeft laten opstellen gaan er
eigenlijk vanuit dat de thuismarkt niet verandert door het
gevoerde beleid. De maakt de plannen nogal wankel. Er
voltrekt zich op het ogenblik een tweedeling in onze stad.
Die wordt onder andere in de hand gewerkt door de
verkamering en het ouderenbeleid. In de binnenstad
komen steeds meer jonge mensen van onder de 27 wonen,
en 65 plussers blijven er steeds langer hangen. Bewoners
die er tussenin zitten nemen in aantal af. Dat leidt tot heel
andere behoeften, Jongeren zullen niet zo gauw peperdure
woninginrichting
kopen
of
geluidsapparatuur,
kapitaalkrachtige ouderen mogelijk wel. Je zult daar als
gemeente rekening mee moeten houden. Als je de
Breestraat opknapt en grote parkeergarages aanlegt, doe je
dat met de hoop daarmee klanten van buiten te trekken.
Maar als de thuismarkt zo is veranderd dat de winkels waar
klanten van buiten Leiden op af zouden komen, zich niet
meer in de stad vestigen, dan is dat weggegooid geld. Dat
er in de opgeknapte Breestraat een grote vestiging van
Albert Heijn komt, is dan een teken aan de wand. Klanten
van buiten Leiden zullen daar immers niet gauw op af
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Berichten
Jaap Brüsewitz (JB), Adri Klaassen (AK), Jan Pieters (JP), José Plevier
(JWP), Els Olden (EO), Carla van der Poel, (CvdP), Marjolijn Pouw (MP)
PIETERSWIJK
Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammersteegblok
De plannen voor de restauratie van dit blok door de Oudendal
Groep worden volgens de gangbare procedure binnen afzienbare
tijd ter visie gelegd. De verwachting is dat de restauratie na de
bouwvakvakantie van dit jaar begint. Het ontwerp is van
architectenbureau Mulder Van Tussenbroek. Hun plan is te vinden
op hun website. (MP)

projectontwikkeling, in goed overleg met de buurt. Voor het werk is
vier jaar uitgetrokken, het begint over twee jaar. Tot die tijd mag Old
School Pieterskerkhof 4A blijven gebruiken en wordt Rapenburg 48
anti kraak bewoond. (MP)
ACADEMIEWIJK
Boisotkade
Op zaterdag 11 maart waren zo'n twaalf vrijwilligers op de
Boisotkade actief in het kader van de landelijke actiedagen ‘NL
Doet’. Onder begeleiding van Singelpark-Vrienden met groene
vingers en r tuingereedschap werd de lage begroeiing op het talud
onder handen genomen. Daarmee is ruimte geschapen voor nieuwe
beplanting en perken. (JWP)

Ketelboetersteeg-Langebrug
Groen?
Voor
de
studentenappartementen van DUWO op de Langebrug worden
hopelijk binnenkort, ter vervanging van twee plotseling gekapte
bomen, nieuwe bomen geplant op de plekken die daarvoor
gereserveerd zijn. Waarschijnlijk worden het toch geen Valse
Christusdoorns.
De twee jaar geleden gekapte kastanjeboom op de hoek
Ketelboeterssteeg wordt vervangen door iets ‘groens’ dat geen
gevaar oplevert voor ondergrondse leidingen, aldus de gemeente.
Dat kan een boom zijn of iets soortgelijks. De kastanje-stronk is
intussen verwijderd en het gat ligt klaar voor...Ja voor wat eigenlijk?
(AK)
Langebrug sluipverkeer Het voorstel om de rijrichting op de
Langebrug om te keren om het sluipverkeer tegen te gaan, stuitte op
grote weerstand bij andere wijkbewoners. Men was bang dat de
verkeersdruk naar andere straten verplaatst zou worden. Begrip
voor de bewoners van de Langebrug is er wel, sommige
bezwaarmakers stelden voor om de Langebrug voor alle snelverkeer
af te sluiten. De bal ligt nu bij de gemeente. Die moet de knoop
maar doorhakken. Elke maatregel die tot minder sluipverkeer door
onze wijk leidt is meegenomen. (AK &JB)
Lokhorstkerk voorjaars- en zomerprogramma Vrijdag 14 april
van 19.30 tot 20.30 uur: Muzikale Goede Vrijdagvespers |
Passiemuziek in een liturgische omlijsting op Goede Vrijdag. De
vespers wordt geleid door dominee Sonja van der Meulen, het
Leiden English Choir zingt muziek van o.a. Pärt, Vask, Byrd en
Schütz.
Practicum Musicae-verrassingsconcerten: 20 april, 18 mei en
29 juni van 17.00 tot 19.00 uur
Jonge dubbeltalenten, die aan de Leidse universiteit en het Haagse
Conservatorium studeren voeren hun lievelingsmuziek uit.
Programma: www.doreleiden.nl/concerten/. Daar worden ook de
concerten aangekondigd van andere kamermuziekgezelschappen en
kamerkoren in de Lokhorstkerk. (MP)
Rapenburg fietsvissen | Ruim vijftig vrijwilligers visten vrijdag 10
maart aan een zonnig Rapenburg op grof vuil, onder leiding van
Adviseur stadsgrachten Aaf Verkade, Onderwater in Leiden en
Daaf Sloos. Ze visten 97 fietsen op, onder de bagger, vaak volledig
verroest… En een enorme roestvrij stalen pollepel, het enige
voorwerp dat nog prima bruikbaar was. Dat kan niet worden
gezegd van de zes winkelwagentjes, de tv, de stofzuiger, de ijzeren
kast en de grote vloerkleden die boven water kwamen. Maar de
grootste vondst voor Aaf waren twee met uitsterven bedreigde
rivierdonderpadjes, die naderhand werden teruggezet op de plek
waar ze thuishoorden.
Op zaterdag 8 juli, de eerste dag van de grote vakantie, vist
Aaf met kinderen in de Groenhazengracht. Hou de website in
de gaten voor het programma. (EO)
Rapenburg 48 | Pieterskerkhof 4a Rapenburg 48 en
Pieterskerkhof 4a zijn door een echtpaar uit Warmond aangekocht.
Ze gaan er een museum van maken voor hun omvangrijke collectie
Christelijk Joodse kunst, die ze voor een breed publiek open willen
stellen. De beide panden worden in oude luister hersteld. Van
Reisen Bouwmanagement en Advies is verantwoordelijk voor
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Vrijwilligers aan het werk op de Boisotkade, foto Sarah Hart
Rembrandtbrug Het bezwaar van bewoners tegen het schilderen
van de Rembrandtbrug in Engels rood met zwart heeft geen
resultaat gehad. Volgens hen maken lichte kleuren de brug veiliger,
zichtbaarder en mooier. Historische kleuren vinden ze niet passen
bij een 20e eeuwse kopie van een oude, in 1817 afgebroken brug. De
gemeente is niet te vermurwen. De brug is inderdaad geen
monument, maar historische kleuren op panden, bruggen of
objecten van meer dan 50 jaar oud zijn beleid voor de binnenstad.
De donkere kleur op de brug wordt niet onveilig gevonden. Dit
voorjaar begint de opknapbeurt. (MP)
Rembrandttuin De gemeente is onlangs begonnen met de
voorbereiding van de Rembrandttuin, die deel zal uitmaken van het
Singelpark. Bewoners zijn er nauw bij betrokken. Er worden al
bomen geplant. (MP)
LEVENDAAL-WEST
Doezastraat In het kader van het project Historische winkelpuien
(ELO) heeft het pand Doezastraat 6 (tussen Drogisterij Bik en De
Fransoos) onder regie van Architektenburo Veldman | Rietbroek |
Smit zijn vooroorlogse winkelpui teruggekregen. Deze werd in 1940
door een ‘moderne’ vervangen. Het bovenste deel van de voorgevel
is niet aangepast. Dat blijft in de uitvoering van 1940 behouden. Een
beetje vreemd oogt dat wel. (MP)
Garenmarkt parkeergarage De bouw van de ondergrondse
parkeergarage op de Garenmarkt wordt al voorbereid. De plannen
voor de herinrichting na de bouw liggen er nog niet. Wel is duidelijk
dat de gemeente ook na de bouw bovengronds parkeren op het plein
wil toelaten. Een groep bewoners heeft intussen een Werkgroep
Garenmarkt in het leven geroepen, die plannen maakt voor een
aantrekkelijk, autovrij plein. Een aantal van hen presenteerde op 22
februari hun eerste gedachten. Er kwamen zo’n vijftig
buurtbewoners op af. Een levendige discussie volgde. Zie verderop
in deze krant en www.pieterswijk.nl. Op deze site zijn de
gepresenteerde ontwerpen te vinden. (MP)
Fietsenstalling Bewoners van de Hoefstraat vroegen de gemeente
om ruimte te maken voor fietsbeugels bij de ondergrondse
vuilcontainer op de hoek van de Hoefstraat en Garenmarkt. Steeds
meer mensen nemen de fiets of bakfiets, maar stallingsruimte is er
niet. De afdeling Stedenbouw van de gemeente liet weten dat men

Aan dit nummer werkten mee
Artikelen en gesprekken| Jacques van Alphen, Charlotte
Boschma, Conny Broeyer, Jan Demper, Huub Frencken,
Martijn Janse, Aart Martin de Jong, Albert Kingma, Barend
Kraal, Cas Nagtegaal, Els Olden, Martin Oppelaar, Jan
Pieters, José Plevier, Carla van der Poel, Toon van der Poel,
Marjolijn Pouw, Simone Robbers, Monique Roscher, Doenja
van Tellingen, Aaf Verkade, Willem van Vliet, Jeroen
Windmeijer, Hein van Woerden
Berichten | Jaap Brüsewitz (JB), Adri Klaassen (AK), Frank
Mulder (FM), Els Olden (EO), Jan Pieters, (JP), José Plevier
(JWP), Carla van der Poel (CvdP), Marjolijn Pouw (MP)
Foto’s en illustraties | Rijn Bécude, Charlotte Boschma,
Lilit Davtyan, Jan Demper, Frank Mulder, Sarah Hart,
Internet, Hans Jonker, Gera Peltenburg, Toon van der Poel,
Politie Team Leiden-Midden District F Eenheid Den Haag,
Simone Robbers, Tom Sebus, E.J. Westera, Woningorporatie
de Sleutels, Rob van Tellingen, Hein van Woerden, Francien
van Zaanen Durand
Sponsoren
M.L.C. de Geus
Drukkerij van der Linden
VVE Kruitschip
Adres en gegevens
Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en LevendaalWest (PAL), Postbus 11016, 2301 EA Leiden,
info@pieterswijk.nl, Kamer van Koophandel Rijnland:
40445179
WWW.PIETERSWIJK.NL

Vereniging
De Vereniging voor Pieters- & Academie tracht de
leefbaarheid van de wijk en het welzijn van de bewoners te
vergroten. Het bestuur bestaat uit bewoners die maximaal 6
jaar door de leden worden gekozen. Het bestuur
verantwoordt zich jaarlijks in de ledenvergadering van april en
bespreekt de gang van zaken. Bewoners kunnen lid worden,
anderen kunnen de vereniging steunen als donateur.
Erelid
J.J.M. Gerritsen
Bestuur
o Jan Pieters, voorzitter
o Friso Postma, penningmeester
o Rita Blankenberg-Houben, secretaris
o Jaap Brüsewitz, bestuurslid
o Aart Martin de Jong, bestuurslid
o Adri Klaassen, bestuurslid
Hart van de Stadkrant
De Hart van de Stadkrant is een uitgave van de
wijkvereniging. De krant verschijnt drie tot vier maal per jaar
in een oplage van 2700 en wordt huis aan huis bezorgd. De
krant wordt ook verspreid onder bestuur en gemeenteraad,
ambtenaren, verenigingen, instellingen, relaties en donateurs.
Kopij naar de redactie sturen via info@pieterswijk.nl of
postbus11061, 2301 EA Leiden.
Redactie | Marjolijn Pouw (eind)redactie, Charlotte
Boschma, Carla van der Poel.
Vaste medewerkers | Els Olden, José Plevier
Website | Hans Tebra

Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor
15 augustus 2017 bij info@pieterswijk.nl of postbus 11016,
2301 EA Leiden, onder vermelding van kopij Hart van de
Stadskrant.

Opmaak | www.lokaal7a.nl
Druk www.drukkerijvanderlinden.nl, Vliet 4a-6 Leiden

Wijk
De Pieters- & Academiewijk en Levendaal West vormen het
zuidwestelijke deel van de Leidse binnenstad. De grens loopt
door het water van de Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt,
Boommarkt, Galgewater, Witte Singel, Jan van Houtkade, en
over de Korevaarstraat en het Gangetje.

Dit blad wordt met veel liefde door een team van
vrijwilligers gemaakt, voor u. Het is één van de
activiteiten van de Wijkvereniging Pieters- &
Academiewijk en Levendaal-West.

BELANGRIJK TELEFOONNUMMER

Alle onderstaande diensten van gemeente Leiden zijn te bereiken op een
centraal telefoonnummer. Zie ook www.leiden.nl/1 4071
Evenementenklachtenlijn
Graffitimeldlijn
Buurtbemiddeling
Horeca klachtenlijn
Milieuklachtenlijn (kantooruren)
Milieuklachtenlijn (buiten kantooruren)
Politie
Servicepunten: Bedrijven, Bouwen en wonen, Burgerzaken
en belastingen, Inburgering, Parkeren, Woonomgeving, Zorg

14 071

LID WORDEN OF SPONSOREN?
Dat gaat heel gemakkelijk.
Door €6,- per éénpersoonshuishouden of €7,50 voor
een huishouden van meer personen over te maken
op IBAN bankrekening NL47INGB0003664416 van
de wijkvereniging PAL, o.v.v. lidmaatschap [of
donateur]. Hogere bedragen zijn uiteraard van
harte welkom!
Bovendien vragen wij nieuwe leden een mail te
sturen naar info@pieterswijk.nl met uw naam en
adres.
Zeer bedankt!

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West
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