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Daklozenopvang
Het eerste thema “Verhuizing Daklozenopvang” wordt ingeleid door de voorzitter van de
wijkvereniging Wiecher Steenge aan de hand Gebiedsvisie ‘Energiepark e.o.’ De visie is op 17
october 2019 door de gemeenteraad aangenomen.
Gebiedsvisie Energiepark
De gebiedsvisie is nu in het stadium dat marktpartijen hun plannen kunnen indienen, de visie
staat dus vast. Het Huigpark valt buiten de planvorming. Meer informatie over de visie zelf,
evenals een samenvatting (onder het tabje Documenten) is te vinden op de site van de
gemeente Leiden:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aande-stad/energiepark-eo/
De Energiecentrale
De volledige realisatie van de gebiedsvisie kan wel zo’n vijftien jaar duren, omdat volledig
realiseren pas kan als de energiecentrale sluit. Die sluiting is recent op losse schroeven komen
te staan nu de warmteroute vanuit Rotterdam Botlek en het Warmtebedrijf Rotterdam grote
financiële problemen kent [Eind december 2019 sloten Vattenfall en Uniper een contract voor
6,5 jaar om gedurende die periode nog warmte te leveren. Tot het eind van de contractsperiode
blijft de Energiecentrale nog in gebruik-red.].
Ook is minister Wiebes van mening dat gascentrales in de nabije toekomst nodig blijven bij
groene energie: zonne- en windenergie kennen immers geen constante productie. Gascentrales
moeten inspringen als sprake is van een dip in de aanvoer van zonne- en/of windenergie.
Woningen zonder tuinen
De bedoeling is dat er 240 nieuwe woningen in het gebied worden gebouwd, een mix van

(sociale) huur en koop. Een deel is vervangend voor woningen die moeten verdwijnen voor de
Humanities Campus van de universiteit (het “Doelencomplex”).
Allerlei vormen van groen kunnen, zoals op daken, aan gevels, op balkons e.d. maar de
woningen krijgen géén tuin. Het park is de gemeenschappelijke tuin.
Autoluw wijkje met evenementen...
Het nieuwe wijkje wordt autoluw: parkeerruimte wordt alleen verdiept of ondergronds
aangelegd en dat is maar in de beperkte mate mogelijk. Niettemin wordt het Energiepark
opengesteld voor kleinschalige evenementen. Bezoekers daarvan moeten in de
Lammermarktgarage parkeren. De aanwezigen geven aan dat ze bang zijn voor het
'waterbedeffect' d.w.z. dat mensen toch gaan zoeken naar een parkeerplaats in de directe
omgeving. Een buurtbewoner merkt op dat vanaf het begin het streven van de buurt is geweest:
géén evenementen met geluid. Steenge zegt dat de gemeente het Singelpark-deel van het
gebied als evenementenzone wil aanmerken. Ook het Rembrandtpark (een ander deel van het
Singelpark) is bijvoorbeeld toegevoegd als evenementenlocatie. En helaas kunnen kleine
evenmenten groter worden, dat is een organische beweging.
Onderdeel van Cultuurkwartier
De evenementen zijn uit de gebiedsvisie gehaald en overgeheveld naar de Evenementennota.
De buurt richt zich nu daarop. Wat niet helpt is dat het Energiepark onderdeel wordt van
zogenoemde Cultuurkwartier, met onder meer de Lammermarkt, de Lakenhal, Scheltema en De
Nobel. Het Cultuurkwartier moet the place to be worden in Leiden. Dat houdt ook in: meerdere
horecavoorzieningen in het Energiepark.
Ambachtsplein
Wat betreft het parkeren maken de buurtbewoners zich zorgen over het Ambachtsplein waar
nu tijdelijk niet geparkeerd kan worden, wat veel druk op de buurt geeft. Steenge vertelt dat er
voorlopig parkeergelegenheid blijft (voor de medewerkers van de Energiecentrale). Maar op
termijn zal het aantal parkeerplaatsen afnemen, omdat een deel van het Ambachtsplein (en het
Energiepark) wordt vergroend en onderdeel wordt van het Singelpark.
Verder komt er over het Energiepark een noord-zuidfietsverbinding die over de dam in de
Maresingel voert. Nu gaat het terrein in verband met de aanwezigheid van de daklozenopvang
in gebouw Nieuwe Energie nog dicht van 22.00 tot 07.00 uur . Hoe dat in de toekomst gaat is
nog onduidelijk.
Dak- en thuislozenopvang
Er is nieuw beleid, namelijk dat (omliggende) gemeenten hun eigen dak- en thuislozen
opvangen. Dat betekent dat Leiden in principe alleen nog verantwoordelijk is voor de 'eigen'

ontheemden. Dit houdt weer in dat de accommodatie in Nieuwe Energie te groot wordt. Daarbij
komt dat die ook niet meer aan alle eisen voldoet. De Binnenvest, beheerder van de
daklozenopvang, is daarom op zoek naar een nieuwe locatie.
De gebiedsvisie ‘faciliteert’ die verhuizing: Duidelijk is dat nieuwe huisvesting op een locatie
binnen het gebied zelf moet worden gezocht. Steenge heeft op een overzichtskaartje van het
Energiepark met symbolen een bedje in het Gebouw De Sleutels aan de Langegracht ontdekt
dat niet in de legenda terugkomt. Komt daar de nieuwe daklozenopvang?
Consequenties van een verhuizing voor wijkbewoners zijn tot nu toe niet met de wijkvereniging
in de BVOR besproken. In de BVOR heeft de wijkvereniging regelmatig overleg over de
daklozenopvang met vertegenwoordigers van De Binnenvest/daklozenopvang, gemeente,
politie en woningcorporatie Portaal. Ze houdt op die manier een vinger aan de pols en heeft de
indruk dat politie en De Binnenvest hun best doen overlast te beperken en ook overlast, die
gemeld wordt bij te houden.
Volgens de statistiek, die de politie bijhoudt, is de overlast in onze wijk van dak- en thuislozen,
die in De Binnenvest verblijven,in de afgelopen tien jaar met zo’n 70% verminderd. Een aantal
van de aanwezige buurtbewoners herkent zich hier niet in. Er is 's nachts veel overlast van
schreeuwers. Dit werpt de vraag op wie dit zijn? De dak- en thuislozen moeten om 23.00 uur
binnen zijn en hebben nadien geen reden om zich in de buurt op te houden. Het kunnen ook
gewoon dealers, verslaafden of luidruchtige horecabezoekers zijn.
De voorzitter erkent dat er 's nacht (na 23.00 uur) geen BOA’s of particuliere handhavers zijn en
dat (spoedeisende) overlastklachten in die periode alleen door de politie kunnen worden
afgehandeld. Maar: als wijkbewoners overlast ervaren, dan moeten ze blijven klagen, anders
heb je geen poot om op te staan.
Voor het gebouw Nieuwe Energie zelf, waar o.a. Portaal kantoor houdt en eigenaar van is,
worden in de gebiedsvisie, onderwijs/educatie, werken, dienstverlening en horeca als mogelijk
nieuwe bestemmingen genoemd. Zo kan na een verhuizing van de daklozenopvang de horeca
worden uitgebreid met een terras aan het Energiepark.
Steenge meldt dat de wijkvereniging een werkgroep van bewoners wil opzetten, die het
bestuur in de komende fase met de herontwikkeling Energiepark e.o. zal ondersteunen.

Parkeren in de wijk
Voor dit thema neemt Dennis Bruin, parkeermanager van de gemeente Leiden, het zaalgesprek
over. Het betreft nog maar een conceptvisie van de gemeente, daarom is er geen
powerpoint-presentatie beschikbaar.

Het Leidse college van B&W werkt aan het autoluw maken van de binnenstad. Daarbij gaan
parkeerplaatsen verloren, bijvoorbeeld aan de Langegracht. Tegelijkertijd kan door woningbouw
(zie Energiepark) en evenementen (ook Energiepark) de parkeerdruk juist toenemen. In het
voorjaar van 2020 ligt de parkeervisie voor inspraak ter inzage.
Fietsparkeren
Bruin meldt dat de gemeente, parallel aan het parkeerbeleid voor auto's, ook een fietsbeleid
ontwikkelt. Dit betekent dat wat tot dusverre voor het parkeren van auto' s gold, ook gaat
gelden voor het parkeren van fietsen. Dus maatregelen voor kortparkeerders en langparkeren.
Dat gaat brede impact hebben, inclusief eisen aan ontwikkelaars die nieuwbouw gaan
realiseren. Zij moeten naast autoparkeren ook fietsparkeren incalculeren in hun plannen.
De probleemgebieden zijn bekend: rond het Centraal Station, de binnenstad en rond
wijkwinkelcentra. De fietschaos die her en is aan te treffen, is momenteel binnen de regelgeving
toegestaan. De fiets mag bijvoorbeeld overal op de stoep staan. De stallingen die er zijn, worden
onderbenut.
Bij het Centraal Station is een overbezetting geconstateerd van 200%! De fietsenstallingen zijn
voortdurend vol, er zijn zelfs al fietsfiles bij de ingangen waargenomen. Vrouwelijke en oudere
treinreizigers (ditmaal verenigd in de persoon van de notulist) hekelen de 'hoge' fietsenrekken:
erg gebruiksonvriendelijk want zwaar en bepaald niet soepel lopend. Kunnen de mensen van de
fietsenstalling niet helpen? Nee, helaas, dat voortdurend doen zou voor hen te zwaar zijn.
Autoparkeren
De gemeente gaat inzetten op versterking van de rol van voetganger, fiets en OV en proberen
de auto terug te dringen. Dat begint ermee dat het aantal parkeerplaatsen wordt teruggebracht.
Wel hebben we (bijna) twee riante parkeergarages.
Het zal nog wel even duren voor het uitgeven van parkeervergunningen wordt beperkt;
vooralsnog is er geen sprake van weigeringsgronden. Wel gaat de komende jaren het tarief voor
een parkeervergunning omhoog. Mogelijk vervalt op termijn het recht op een tweede
vergunning.
Interessant is dat Bruin vertelt dat het geen beleidsbeslissing was om het parkeren in de hele
binnenstad met een vergunning opnieuw mogelijk te maken: nadat deze situatie enige tijd had
bestaan werd de vergunning ingeperkt tot de eigen wijk. Daarna kon je weer in de hele
binnenstad parkeren. Dat bleek het gevolg van het feit dat een nieuw ingevoerd systeem de
verdeling in parkeergebieden niet aankon. Bruin vertelt ook dat het met kleine gebiedjes veel
makkelijker is om te kijken of de parkeerbehoefte overeenkomt met het aantal vergunningen.

Hoe groter het gebied hoe moeilijk is de lokale parkeerbehoeften (voor de deur in de straat) te
bepalen in combinatie met bewoners en kortparkeerders.
Het parkeerbeleid is toch een beetje: door parkeerschaarste te creëren mensen het openbaar
vervoer in krijgen.
Wat betreft de buurten nabij de parkeergarage Lammermarkt bestaat het volgende plan: de
bewoners kunnen gedurende de daluren voor een luttel (maand-)bedrag in de parkeergarage
Lammermarkt gaan staan, maar niet ten tijde van piekbelasting in de garage: dan is de
parkeergarage voor bezoekers van de stad. Voor de piekuren gaat het om: de donderdagavond,
de zaterdag en (mogelijk) de zondag. In de overige daluren kunnen bewoners van de
parkeergarage gebruik maken.
De provincie gaat over het busvervoer dat zich buiten Leiden begeeft - en dat is heel veel. In
2022/23 vindt een nieuwe aanbesteding plaats dus de provincie/Leiden is nu bezig eisen op te
stellen.
Het gesprek gaat ook nog over het mooie systeem van het parkeerterrein aan de Haagweg in
combinatie met de heen en weer rijdende busjes. Helaas gaat dat parkeerterrein in 2020 dicht
omdat er woningen komen. De gemeente is aan het bekijken waar vergelijkbare
parkeerlocaties kunnen worden gerealiseerd.

