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Inleiding
Eind 2014 sprak de wijkvereniging de wens uit om het lopende convenant tussen gemeente en wijkverenging
dat in het kader van het daklozencentrum ‘de Binnenvest’ in 2008 overeengekomen werd, te vervangen door
één convenant voor de hele wijk. In het voorjaar 2015 spraken we daarop met de gemeente af dat we een
concept tekst voor zo’n nieuw, uitgebreid convenant zouden voorstellen. Hierop vormde de wijkvereniging een
werkgroep om de gevraagde concept tekst op te stellen. De werkgroep bestond uit Jaap van Oeveren, Corine
Hendriks, Jim Juffermans en Gerda van Velzen aangevuld met de volgende leden van het bestuur van de
wijkvereniging: Rutger Engelhard (co-voorzitter/coördinator werkgroep), Karin Jansen, Erich Püschel en Anna
Walkate.
Eind juli 2015 presenteerde deze werkgroep onderstaande concept tekst voor een convenant. Het bestuur
legde deze tekst via René Verdel (gemeentelijk wijk coördinator) voor aan wethouder Marleen Damen. Deze
kon zich vinden in de tekst en een juridisch advies zag verder ook geen problemen om op basis van deze tkest
een convenant af te sluiten. Hierop stelde Damen het College van B&W voor om op basis van deze tekst een
convenant met de wijkvereniging af te sluiten. Het College oordeelde echter negatief over het voorstel omdat
het niet met elke wijk in de stad een convenant wilde gaan afsluiten. Bovendien, een formeel document met
afspraken werd niet nodig geacht omdat samenwerking tussen gemeente en bewoners op wederzijds
vertrouwen gebaseerd zou moeten zijn.
De gebeurtenissen rond de tijdelijke winteropvang voor daklozen in november-december 2015 deed het
College alsnog besluiten om op de wens van de wijkvereniging in te gaan en bood het bestuur aan te komen
praten over het afsluiten van een convenant (zie briefwisseling tussen de wijkvereniging en wethouder Roos
van Gelderen die als bijlage aan deze notitie is toegevoegd).
Vraag aan de Algemene Ledenvergadering:
Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering de hieronder voorgestelde concept tekst voor een
convenant met de gemeente te becommentariëren, suggesties en eventuele wijzigingen voor te stellen en de
tekst vast te stellen als uitgangspunt voor de komende gesprekken met de gemeente over afspraken over hoe
de wijkvereniging en de wijkverenging in de toekomst zal gaan samenwerken.

Convenant tussen het gemeentebestuur van Leiden en de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt.
Het gemeentebestuur van Leiden (verder te noemen het gemeentebestuur) en de wijkvereniging NoordvestMolenbuurt (verder the noemen de wijkvereniging), tezamen te noemen de partijen
overwegende dat




In het recente verleden de partijen constructief en vruchtbaar hebben samengewerkt rond de
vestiging van het centraal opvangcentrum voor daklozen De Binnenvest aan de 3de Binnenvestgracht
en van het poppodium Gebr. De Nobel in de Marktsteeg
momenteel de partijen opnieuw constructief samenwerken in het kader van grote projecten in de
wijk, zoals de bouw van de ondergrondse Lammermarktgarage, de herinrichting van het
Lammermarktplein, de ontwikkeling van het Energiepark op het Nuon-terrein en de herinrichting van
de Langegracht (als onderdeel van de nieuwe Centrumroute voor het openbaar vervoer)
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partijen de wens delen om de ervaringen opgedaan in de samenwerking in het kader van
bovengenoemde projecten te bundelen in een convenant dat vorm geeft aan het streven naar een
blijvende open en constructieve samenwerkingsrelatie in de toekomst
dit convenant geldt voor onbepaalde tijd
de partijen dit convenant periodiek gezamenlijk zullen evalueren om de kwaliteit van de
samenwerking te bewaken en waar nodig te verbeteren, te beginnen medio 2016.

maken de volgende afspraken:

1.

Meedenken van de bewoners

Met dit convenant spreken de partijen af dat de bewoners en de wijkvereniging in een zo vroeg mogelijk,
omkeerbaar stadium worden betrokken bij de besluitvorming van het gemeentebestuur inzake beleidszaken,
projectontwikkeling en –uitvoering die specifiek betrekking hebben op de wijk. Dit geldt voor beleid voor
evenementen en horeca, dienstactiviteiten zoals beheer en onderhoud en voor herinrichtings-,
herbestemmings- en andere veranderingsplannen in de wijk. Ook het beleid dat rechtstreeks betrekking heeft
op het verkeer en parkeren in de wijk wordt tussen partijen besproken. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor
een zorgvuldige afstemming met of correctie door bewoners en kan inspraak met zorg plaatsvinden.

2.

Consultaties betreffende alle wijkgebonden beleidsgebieden

Het gemeentebestuur zal de wijkvereniging en bewoners consulteren in alle wijkgebonden
beleidsonderwerpen en de wijkverenging heeft het recht op het verlenen van gevraagd en ongevraagd advies
hierover. Het betreft hier beleidszaken, projectontwikkeling en –uitvoering en andersoortige onderwerpen die
specifiek de wijk aangaan maar ook dienstactiviteiten op het gebied van onderhoud en beheer, de
verkeerssituatie, evenementen en andere onderwerpen waarvoor het gemeentebestuur verantwoordelijk is.
Niet tot dit convenant behoren de beleidszaken die de wijk overstijgen en concrete projecten in de wijk
waarbij ook andere overheden, publieke lichamen en instellingen betrokken zijn. Hiervoor geldt dat de
wijkvereniging een adviserende rol kan spelen zonder toepassing van dit convenant, en geldt de algemene
inspraakverordening.

3.

Een finaal besluit pas na een advies van de wijkvereniging

Aan elk voorstel voor een beleidsplan, een project of dienstactiviteit dat ter besluitvorming aan het
gemeentebestuur wordt voorgelegd is een paragraaf toegevoegd met samenvatting van de manier waarop de
wijkvereniging en de bewoners betrokken waren bij de totstandkoming van het voorstel en een advies van de
wijkvereniging. Mocht de wijkvereniging geen advies hebben geformuleerd, dan wordt hiervoor de reden
opgegeven. Het streven echter is dat de wijkvereniging is alle gevallen een advies zal formuleren.

4.
Het gemeentebestuur wijkt alleen om zwaarwegende redenen af van adviezen van de
wijkvereniging
De zeggenschap over de besluitvorming over voorstellen voor projecten en dienstactiviteiten in de wijk ligt bij
het gemeentebestuur. Om de adviezen van de wijkverenging gewicht mee te geven zijn de partijen
overeengekomen dat het gemeentebestuur alleen van adviezen van de wijkvereniging afwijkt als daar
zwaarwegende redenen voor zijn. Het gemeentebestuur communiceert deze redenen aan de wijkvereniging
binnen vijf werkdagen nadat het besluit genomen is en licht deze indien gevraagd nader toe.
Er is sprake van ‘zwaarwegende redenen’ wanneer een advies van de wijkvereniging in strijd is met wet- en
regelgeving, financieel onuitvoerbaar is, op gespannen voet staat met beleid waarover al besloten is of niet in
overeenstemming te brengen is met het stedelijk gewogen belang. Het besluit om van een advies van de
wijkvereniging af te wijken kan alleen genomen worden door de (portefeuille-)wethouder, de burgemeester,
het college van B&W of de gemeenteraad.

5.

Regulier overleg tussen de gemeente en de wijkvereniging
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Partijen hebben regelmatig regulier overleg. Tenminste eenmaal per jaar vindt een buurtschouw plaats, onder
gezamenlijke leiding van de gemeentelijke wijkregisseur en de voorzitter van de wijkvereniging. Op uitvoerend
niveau vindt wanneer nodig overleg plaats tussen betrokken gemeentelijke diensten en het bestuur van de
wijkvereniging, al dan niet bijgestaan door leden van haar werkgroepen en/of direct betrokken bewoners. Op
bestuurlijk niveau treffen de wijkvereniging en wijkbewoners en het gemeentebestuur elkaar tijdens
wijkbezoeken van leden van het college van B&W aan de wijk en wanneer nodig tijdens impromptu overleg.

6.

Speciaal overleg: beheer veiligheid openbare ruimte (BVOR)

Sinds de vestiging van het centraal opvangcentrum voor daklozen De Binnenvest aan de 3de Binnenvestgracht
komen vertegenwoordigers van de gemeente, De Binnenvest, woningbouwvereniging Portaal, politie
(wijkagent) en de direct betrokken wijkverenigingen elke twee maanden bijeen om eventuele overlast
veroorzaakt door bezoekers van het opvangcentrum in de wijk te bespreken en zo nodig te besluiten tot
maatregelen. Dit overleg functioneert tot tevredenheid van alle deelnemende partijen en zal worden
gecontinueerd als onderdeel van dit convenant.

7.

Speciaal overleg: evenementen

Het Lammermarktplein wordt het evenementenplein in de Leidse binnenstad voor grote evenementen (zoals 3
Oktober), middelgrote evenementen (zoals het muziekfestival op Koningsdag) en tal van kleinere
evenementen (zoals een boekenmarkt, een tentoonstelling, een antiekmarkt, etc.). Ook worden kleinschalige
evenementen georganiseerd in het nieuwe Energiepark en in het Huigpark. In het najaar van elk jaar zal de
gemeente een evenementenkalender voor de wijk (Lammermarktplein, Energie park en Huigpark) opstellen en
deze met de wijkvereniging delen. Hierin zal voor elke evenement worden aangegeven: openingstijden, het
verwachte aantal bezoekers, verwachte overlast (geluidoverlast, verkeersstremmingen, etc.) en speciale
voorzieningen die getroffen moeten worden (toiletvoorzieningen, EHBO posten etc.). Verder vindt tweemaal
per jaar een evenementenoverleg plaatsvinden waar het verloop van de evenementen van de afgelopen zes
maanden geëvalueerd en de programmering van evenementen in de komende zes maanden besproken wordt
en afspraken worden gemaakt om de overlast voor de bewoners te minimaliseren. Aan dit overleg nemen deel
de gemeente, Centrum Management, politie (wijkagent), Gebr. De Nobel, Scheltema, Lakenhal, de horeca en
de wijkvereniging.

8.

Recht op informatie over alle wijkgebonden zaken

Om adviezen te kunnen geven en effectief te kunnen deelnemen in regulier en speciaal overleg moet de
wijkvereniging over voldoende informatie beschikken. Voorwaarde daarvoor is een recht op informatie van de
wijkverenging, waarbij wordt gestreefd naar een permanente informatiestroom waarmee de gemeente de
wijkvereniging proactief in een zo vroeg mogelijk stadium informeert over alle wijkgebonden zaken. De
selectie, rangschikking en het inschatten van het belang van de informatie wordt door of namens de
wijkvereniging geregeld.

9.

Afspraken voor de uitvoering van plannen en projecten

Plannen en projecten die worden uitgevoerd moeten soms gedurende de uitvoeringsperiode worden
aangepast. Het gemeentebestuur en wijkvereniging maken vooraf afspraken over de uitvoering van plannen
en projecten. Wanneer deze planafspraken worden gewijzigd en wordt afgeweken van adviezen van de
wijkvereniging dan zorgt het gemeentebestuur voor tijdige terugkoppeling hiervan naar de wijkverenging.

10.

Informeren en betrekken van bewoners

Zonder de gemeente te ontslaan van de eigen verplichting om bewoners van geplande projecten,
evenementen en andere ontwikkelingen in hun directe leefomgeving, houdt de wijkverenging de bewoners
van de wijk Noordvest-Molenbuurt geïnformeerd over plannen en projecten van het gemeentebestuur en
betrekt hen bij advies- en inspraaktrajecten. Daarbij gebruikt de wijkvereniging gedrukte en digitale
communicatiemiddelen en organiseert zij informatiebijeenkomsten voor bewoners van de wijk. De
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wijkverenging zorgt voor deelname van bewoners aan klankbordgroepen als het gemeentebestuur die instelt
tijdens de voorbereidingsfase van een project.
Het gemeentebestuur geeft de wijkvereniging financiële ondersteuning voor het informeren en betrekken van
bewoners bij klankbordgroepen. Hiertoe zal de wijkvereniging elk jaar in oktober een communicatieplan voor
het daaropvolgende jaar, inclusief een budgetvoorstel, aan het gemeentebestuur voorleggen.
Bij dit convenant behoort een appendix waarin specifieke afspraken zijn opgenomen over werkwijze,
protocollen en vaste aanspreekpunten.

Namens het gemeentebestuur

Namens de wijkvereniging

Concept tekst convenant wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt en gemeentebestuur – versie 2.0 _ 22-07-2015

4

