Informatieavond over ons grote groen: Singelpark met Energie- en Huigpark.
Datum: 17 februari 2016.
Tijd: 19.45
Plaats: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden
Aanwezig: ca. 40 personen en voltallig bestuur.
Co-voorzitter Erich Püschel heet de buurtbewoners en Leen Ooms van harte welkom. Hij is,
namens de Vrienden van het Singelpark, de projectleider van het Huigpark. Krijn Tabbers,
medeleider, is helaas verhinderd door een andere informatieavond. Ooms vertelt dat er al
hard is gewerkt aan het Huigpark. Geveltuinen en perken zijn aangelegd, vogelhuisjes
opgehangen, er is veel ruimte met een sportveld. Maar het groen is problematisch, de grond
is vaak te nat.
In 2015 is er een inventarisatie gemaakt van alle bomen en een verbinding naar het
ambachtsterrein. Sport en spel is één van de thema’s van het park.
Een aantal ideeën die leven:
- meer met het water doen;
- een echotuin creëren tegenover het bolwerk aan de overzijde;
- visvijver;
- sportveld optimaliseren.
Er is al een begin gemaakt van een kruidentuin. Wat ontbreekt zijn ontmoetingsplekken. Op
dit moment wordt onderzocht welke extra accenten er kunnen komen, besrijke struiken
geven kleur aan de omgeving en trekken vogels, bijen en vlinders aan.
Men neemt nu een proef: achter het stadsbouwhuis wordt een jaar niet gemaaid.
Prioriteit: een steiger in het water. Een knelpunt om alle plannen te realiseren is het aantal
vrijwilligers van de vrienden van het Singelpark.
Opmerkingen naar aanleiding van de uitleg:
- komen er evenementen in het Huigpark? Nee, die komen in het Energiepark;
- de buurttuin wordt erg gewaardeerd;
- de kweektuin wordt onderhouden door groepjes;
- men denkt erover het parkeerterrein anders in te delen;
- verlichting is geen prioriteit in het Singelpark project.
12 maart: is de dag van NL doet, van 10.00-15.00 uur. Komt allen

____________________________________________________
Hierna begint de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging.
1 Opening en vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen
2 Notulen algemene ledenvergadering van 2 maart 2015
Deze zijn niet besproken
3 Bestuurszaken
3.1 Nieuwe bestuursleden
Wilma Trommelen verlaat het bestuur. Rutger Engelhard bedankt haar voor haar inzet en
overhandigt een bos bloemen.
Nel Meeder komt het bestuur versterken. Zij houdt zich vooral bezig met de website en de
‘social media’. Nel vertelt over haar achtergrond. Zij wordt bij acclamatie benoemd.
3.2 Financieel jaarverslag 2015
Twee bewoners melden zich voor de kascontrole commissie. Ook zij worden per acclamatie
benoemd.
4 Nieuws uit de wijk
Er zijn veel plannen voor de Lammermarkt. Vraag is: wat wordt de naam van het plein? Men
opteert het liefst voor een cultuurplein. Naast de grote evenementen ook kleinschalige
activiteiten. Op 3 maart wordt een uitvoeringsbesluit genomen.
De tijdelijke winteropvang voor daklozen naast gebouw Nieuwe Energie in het Energiepark
[Gebouw C, eigendom van de gemeente] gaat niet dicht op 1 april. De gemeente meldt dat
het openhouden van de tijdelijke opvang noodzakelijk is, omdat het aantal daklozen sterk is
toegenomen. Er moet worden onderzocht waarom het aantal daklozen toeneemt en
waarom de uitstroom stagneert. Door de toename is de overlast in het gebouw
toegenomen.
Er volgt een heftige discussie: in de Baatstraat is de overlast toegenomen, drugdealers zijn
daar actief [en dit zijn géén daklozen!], spuiten liggen op straat, er wordt gepoept. Ook bij de
Marepoortkade lopen daklozen die bedelen en poepen. Op de Oude Singel wordt zelfs
aangebeld en om geld gevraagd voor de opvang, die gratis is. Men wil niet terug naar het
systeem van loting. Er moet een tweede opvanglocatie komen, met goede begeleiding en
dagbesteding.
Door tijdnood kan het nieuwe convenant sociale veiligheid niet worden besproken. Rutger
Engelhard stuurt de concepttekst per mail rond. De tekst wordt ook op de website gezet.
5 rondvraag
Er zijn geen vragen. Om 21.50 uur wordt de vergadering gesloten.

Verslag van de ALV in ‘Nieuwe Energie’ op 17 februari 2016 (Erich Püschel)
Discussie over openhouden gebouw C voor opvang daklozen.
- Ter inleiding van het agendapunt Daklozenopvang in Gebouw C/BVOR schetst Rutger de
voorgeschiedenis en vooral de rol van wethouder Roos van Gelderen voordat hij eerst naar
meer informatie vraagt.
Karin legt kort uit wat de Beheergroep Veiligheid Openbare Ruimte (BVOR) is en hoe de raad
is samengesteld. Aanleiding is de mededeling van de wethouder dat een tijdelijke uitbreiding
van de capaciteit van de daklozenopvang in Gebouw C na 1 april wordt omgezet in een
gewone opvang. Dat betekent dat de ooit met 40 slaapplaatsen gestarte Stichting De
Binnenvest die inmiddels 59 opvangplaatsen heeft, straks nog meer bedden gaat tellen.
Hierover zal de gemeente over twee weken een besluit nemen ‘waarbij met de wensen van
de wijk rekening zal worden gehouden’, zo stelde de wethouder.
Volgens wijkregisseur René Verdel is deze uitbreiding beperkt tot 1 april 2017. Volgens hem
is de toename van het aantal daklozen (er stonden laatst meer dan honderd voor de deur) te
wijten aan het feit dat zij niet naar de gewone samenleving kunnen ‘uitstromen’ omdat er
geen huisvesting is voor hen (een voorziening aan de Sumatrastraat is nog niet klaar). Waar
het vroeger vooral om zwervende daklozen ging, belanden velen nu door echtscheiding,
faillissement of een woninguitzetting op straat. Een paar andere plaatsen zijn er wel, onder
andere in de Mors, maar De Binnenvest is hét centrum. Wie er een plek krijgt, moet 28 uur
per week aan de dagbesteding deelnemen.
Na deze op informatie gerichte discussie wordt naar de meningen van de zaal gevraagd. Is er
sprake van meer overlast door de uitbreiding van de capaciteit en de slaapplaatsen? Volgens
de wijkagent gaat het eerder om problemen binnen de panden dan daarbuiten. Sommige
aanwezigen zien het anders en melden dat er onder andere meer en soms agressief om geld
voor de nachtopvang wordt gebedeld - wat volstrekt onzinnig is, omdat er niet hoeft te
worden betaald. De vraag of Gebouw C open moet blijven, wordt merendeels beaamd. Wel
wordt bijvoorbeeld aangemerkt dat er een andere locatie moet (bij) komen en dat de
dagbesteding beter moet worden georganiseerd.
Alleen uit de hoek Baatstraat/Zandstraat/Oude Singel klinkt dat Gebouw C dicht moet en ‘ze’
een eigen plek ver weg moeten krijgen. Die omgeving heeft zeer veel overlast van dealers en
verslaafden die op straat plassen en poepen. Dit valt echter niet tot de daklozenopvang te
herleiden, wel zou er volgens een deelnemer van een aanzuigende werking sprake kunnen
zijn.
René Verdel relativeert de problematiek van die buurt door erop te wijzen dat hij dergelijke
verschijnselen ook uit andere wijken kent.
Ter afsluiting van dit agendapunt vraagt Rutger wat de aanwezigen van de besluitvorming
vinden. De antwoorden liegen er niet om: we worden bij de neus genomen, aan het lijntje

gehouden, er wordt over ons heen gelopen, de gemeente treedt niet met open vizier op.
Karin vraagt zich af hoe druk het college en de raad zich om ons maken en vreest dat het
draagvlak dat de gemeente in onze wijk heeft, zou kunnen verdwijnen. De vergadering gaat
ermee akkoord dat er twee brieven naar de gemeente worden gestuurd, één met het
bestuur van de wijkvereniging en een tweede met de ALV als afzender.
Omdat er geen tijd meer is om over het ontwerp voor een nieuw convenant sociale
veiligheid te spreken wordt overeengekomen dat de concepttekst (met een verzoek om
commentaar) aan iedereen zal worden toegestuurd.

