Inspraakreactie Evenementenbeleid commissie WM
20-2-2020
Geachte raadsleden, geachte wethouder en andere aanwezigen,
Ik vind het een bijzonder moment dat ik hier vanavond mag
inspreken op het nieuwe evenementenbeleid. Niet omdat ik dit doe
als iemand die de afgelopen jaren aan uw kant van de tafel heeft
gezeten, maar omdat ik deze inspraakreactie mag geven mede
namens Leiden Marketing en het Cultuurfonds Leiden.
Overigens ben ik ook gewoon bewoner van de binnenstad. Iemand
die dus midden tussen al die mooie Leidse evenementen in een
bruisende stad woont. En ik kan u verklappen dat doe ik met veel
plezier. Mede vanwege diezelfde evenementen. Als ik altijd rust had
gewild was ik wel in Zoetermeer gaan wonen.
Voorzitter, ik wil graag beginnen met een compliment voor de
wethouder en haar team. De drie organisaties zijn namelijk van
mening dat de wethouder in dit beleid een goede balans heeft
gevonden tussen enerzijds een bruisende stad en anderzijds een stad
waarin je fijn kunt wonen. Dat zal best een lastige zoektocht zijn
geweest, maar die is dus wat ons betreft goed geslaagd.
Geachte raadsleden, ik wil vanavond een 3-tal onderwerpen
aanstippen die u hopelijk meeneemt in uw standpuntbepaling.

1

Ten eerste wil ik aan u vragen om van Leiden geen Zoetermeer te
maken. Wat Leiden zo uniek maakt is dat wij een stad zijn die groot
genoeg is om geen saai dorp te zijn en dus bruist! Niet altijd, maar
wel op zijn tijd.
Laten we dat zo houden.
Daar hoort ook bij dat we kansen grijpen die zich voor doen. Het
Energiepark is zo’n kans. Ik wil u vragen om dit veelbelovende deel
van onze binnenstad de ruimte te geven om zich goed te kunnen
ontwikkelen tot een omgeving waar wat te doen is.
Dat kan alleen maar als daar ruimte blijft om te ondernemen en om
bij de omgeving passende evenementen te organiseren.
Een andere kans is het verruimen van de openingstijdens van de
stadsbrede evenementen. Deze evenementen zijn de afgelopen jaren
niet alleen in populariteit gestegen. Deze zijn de afgelopen jaren ook
veel duurder geworden. Willen wij deze feesten voor de stad
behouden dan is verruiming van de openingstijden noodzakelijk.
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Ten tweede wil ik u informeren over een initiatief waar onze 3
organisaties samen mee bezig zijn. Wij zijn aan het kijken of we een
organisatie op kunnen richten, noem het een UIT-buro, die Leidse
evenementen, groot en klein, kan ondersteunen.
Bijvoorbeeld met advies, met vergunningen, misschien wel met
ecoglazen en opslagruimte. En misschien kan een dergelijke
organisatie wel een rol spelen in de toekomst van de stadsfeesten en
de UIT-agenda.
In de voorliggende evenementennota staat een dergelijke organisatie
niet benoemd. Dat is om de simpele reden dat dit idee pas de
afgelopen maanden vaste vormen heeft aangenomen. Wat ons
betreft hoeft dit idee dus ook niet in de huidige nota te belanden,
maar wij hopen wel u aan eind van dit jaar er meer over te kunnen
vertellen.
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Geachte raadsleden, het laatste dat ik vanavond wil aansnijden zijn
de WinterWonderWeken. En dan specifiek de kerstmarkt.
Dit evenement is de afgelopen jaren georganiseerd door het
Centrummanagement en heeft ervoor gezorgd dat de Leidse
binnenstad in december weer op de kaart staat. Waar winkelend
publiek Leiden eerst links liet liggen in de belangrijke weken rondom
Sinterklaas en Kerst, is dit inmiddels niet meer het geval. Hoewel het
uiteraard nog altijd beter kan.
Mede op verzoek van de gemeente zijn wij aan het kijken hoe we dit
evenement toekomst vast kunnen maken. Mogelijke optie is,
waarmee nog helemaal nog niet is gezegd dat dat gaat gebeuren en
slim is, is dat dit evenement van het water afgaat.
In het voorliggende evenementenbeleid kan deze optie echter niet
doordat er geen vrije ruimte is op een van onze pleinen.
Wat ik daarom aan u zou willen vragen is om enige flexibiliteit in te
bouwen voor specifiek dit evenement, een voor de economische
vitaliteit van binnenstad belangrijk evenement.
Uiteraard denk ik graag met u mee hoe u dat op zo’n manier kunt
doen zonder de balans in de stad, die in dit beleid zo goed gevonden
is, te verstoren.
Dank u wel voor uw aandacht.
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