Geachte raadsleden, wethouder en andere luisteraars,

Hartelijk dank voor de gelegenheid om vanavond in te spreken op dit voor ons zo belangrijke
onderwerp.
Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Claudia de Zeeuw en eigenaresse van Eduard… (vul je dit zelf
verder aan? Ik zou in elk geval zeggen waar je winkel precies zit en wat je verkoopt).

Voor de Leidse ondernemers in het Hooglands Kwartier, de driehoek tussen Hooigracht, Nieuwe Rijn
en Oude Rijn, zijn de parkeerplaats op de Kaasmarkt en de parkeergarage aan de Hooigracht van
groot belang. Veel van onze klanten zetten daar – als er uberhaupt plek is – hun auto om vanuit daar
het centrum van Leiden te ontdekken.. Deze kant van het centrum heeft het al wat moeilijker omdat
mensen dit minder makkelijk vinden dan de Nieuwe Rijn of Haarlemmerstraat, terwijl tegelijkertijd
de kwaliteit van ons centrum zich juist kenmerkt door de kleine ondernemers en unieke winkeltjes
die je in deze straatjes vindt. Juist voor die sfeer komen mensen naar Leiden.
Een goede parkeergelegenheid aan onze kant van het centrum is daarom van vitaal belang, maar op
dit moment al te beperkt; de Kaasmarkt staat vrijwel altijd vol, net als de garage boven de Albert
Heinop drukke dagen . Op de Kaasmarkt rijden op vrijwel alle dagen van de week auto’s vruchteloos
rondjes op zoek naar een parkeerplaats. De Kaasmarkt zou wat ontlast kunnen worden door een
garage om de hoek met meer capaciteit, een duidelijkere verwijzing daar naartoe vanaf de
Kaasmarkt is dan ook zeer nuttig.
Wat mij betreft komt er ook nog een garage onder de Kaasmarkt, en de auto’s op maaiveld daar weg
zodat we zien hoe mooi de Kaasmarkt eigenlijk is, maar ik begrijp dat dat (nog) niet aan de orde is.
Voor nu zou ik u dus rawillen oproepen om juist in deze coronatijden te kiezen voor de Leidse
ondernemers en hun medewerkers en in te stemmen met de uitbreiding van de
Haarlemmerstraatgarage.
Mocht u nog vragen hebben dan ben ik graag bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,
Claudia de Zeeuw
Eigenaresse Eduard

