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Betreft: Zienswijze locatieprofiel Garenmarktplein 

 

Geacht college, 

Hartelijk dank voor de geboden mogelijkheid om te reageren op het locatieprofiel Garenmarktplein. 

Voordat wij hierover ons oordeel geven, hechten wij eraan eerst enkele andere punten te bespreken. 

Een verdere uitkleding van het evenementenbeleid 

Het door de gemeenteraad vastgestelde Evenementenbeleid 2020 betekende een forse versobering 

van het daarvoor geldende evenementenbeleid. Ondanks dat bewezen is dat evenementen bijdragen 

aan het zijn van een aantrekkelijke stad en heel veel inwoners van onze stad veel plezier beleven aan 

evenementen, hebben wij toch ingestemd met deze versobering. Dat hebben wij gedaan omdat wij 

erin geloven dat we samen de stad maken en dat iedereen dus moet geven en nemen.  

Waar wij verwacht hadden dat het opstellen van het evenementenprofiel zou gaan over de ‘kleur’ 

van de evenementenlocatie en de afspraken waaraan evenementenorganisatoren zich moeten 

houden voor een verstandig gebruik van de locatie, is het voornamelijk gegaan over een nog verdere 

uitkleding van het evenementenbeleid. Dit heeft geresulteerd in het schrappen van categorie 2b-

evenementen op deze locatie.  

Wij vrezen dat hiermee een ongewenst precedent is ontstaat, waardoor bij alle toekomstige 

locatieprofielen het reeds versoberde evenementenbeleid steeds verder zal worden beperkt. Dit 

vinden wij ongewenst doordat het de aantrekkelijkheid van Leiden onder druk zet. Ook komt de 

kaderstellende rol van de raad hierdoor onder druk te staan.   

Geen integrale afweging 

Doordat de evenementenlocaties los van elkaar worden bekeken, vindt er geen integrale stedelijke 

afweging plaats. Dit is ongewenst omdat er zo tegenstrijdige of onlogische profielen gemaakt kunnen 

worden. Hierdoor zou het bijvoorbeeld kunnen dat er straks alleen nog het type evenement mag 

worden georganiseerd die de witte, hoogopgeleide, gepensioneerde man leuk of acceptabel vindt. 

En dat studenten, jongeren of Leidenaren met een migratieachtergrond maar naar elders in 

Nederland moeten om een voor hen aantrekkelijk evenement te bezoeken. Juist de verscheidenheid 

aan mensen maakt Leiden zo leuk. Die verscheidenheid moet ook zichtbaar zijn in het 

evenementenaanbod. 

Op basis hiervan adviseren wij dat eventuele toekomstige locatieprofielen vanuit een integrale blik 

moeten worden bekeken. Hierbij moet ook het resultaat van het Garenmarktplein in meegenomen 

worden.  

Begin van het einde van Leidens Ontzet op de Garenmarkt? 

Veel tijd is gaan zitten in de evenementen rondom Leidens Ontzet die op de Garenmarkt 

plaatsvinden. Ons is duidelijk geworden dat de vertegenwoordigers van de wijkverenigingen erop uit 

waren om dit aantal te verminderen. Deze door hen voorgestelde uitkleding van de 3 oktober-viering 

op die plek is voor ons onacceptabel behalve als het een keuze van de Vereeniging zelf zou zijn (wat 

niet het geval is).  

Wij zijn dan ook verheugd dat in het locatieprofiel het college vasthoudt aan de viering van Leidens 

Ontzet op de Garenmarkt. Had het college er toch mee ingestemd, dan zou dat het begin van het 

einde van de 3 oktober-evenementen op de Garenmarkt zijn. 
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Participatie niet volgens het rapport ‘Participatie in Leiden ontleed’ 

In het rapport ‘Participatie in Leiden ontleed’ is ook het evenementenbeleid bekeken. Eén van de 

inzichten was: ‘Heb aandacht voor de representativiteit van de georganiseerde bewoners. Vooral de 

studenten en de jongeren lijken niet voldoende vertegenwoordigd te zijn bij het vinden van 

oplossingen voor stadsbrede uitdagingen’.  

Wij hebben moeten constateren dat bij het opstellen van dit profiel dit wederom mis is gegaan. 

Zowel jongeren als studenten zijn niet betrokken bij de opstelling van dit profiel. Ondanks dat wij 

daarvoor meermalen aandacht hebben gevraagd. 

Zijn de bewoners überhaupt wel vertegenwoordigd? 

Tijdens het proces hebben wij ook moeten constateren dat een overgrote meerderheid van de direct 

omwonende bewoners niet op de hoogte was van deze gesprekken. Daarnaast weet ik, omdat ik zelf 

slapend lid ben van de wijkvereniging, dat er nooit aan de leden om input is gevraagd. Wel zijn er 

enkele artikelen verschenen in de Hart van de Stadkrant die wordt uitgegeven door de 

wijkvereniging, maar daarbij is bijvoorbeeld niet de oproep gedaan om je mening kenbaar te maken. 

De vraag werpt zich dus op of deze inbreng niet slechts een particuliere mening was van enkele 

(bestuurs)leden van wijkvereniging. En zelfs als dat niet zo is dan vinden wij nog steeds dat er 

onevenredig veel waarde wordt gehecht aan de mening van een klein selectief en niet-divers groepje 

Leidenaren. 

Bezoekers van evenementen zijn niet betrokken  

Evenementen zijn er uiteraard voor bezoekers van evenementen. Wij vinden het een gemiste kans 

dat deze groep op geen enkele manier om input is gevraagd. Vaak gaat het om honderden of 

duizenden bezoekers die veel plezier beleven op een evenement. Deze stem van heel veel 

Leidenaren is niet meegenomen in dit profiel.  

Geen wil om te komen tot een compromis 

De gesprekken waren zeer moeizaam. Dit kwam omdat elke vergadering gekaapt werd door dezelfde 

vragen, zoals over de viering van Leidens Ontzet en de ontkenning dat de Garenmarkt één van de 3 

evenementenpleinen van de binnenstad is, naast de Lammermarkt en Beestenmarkt.  

In die gesprekken hebben wij bij de vertegenwoordigers van de wijkvereniging geen enkele wil tot 

het komen van een compromis kunnen ontdekken. Sterker nog, er is door de vertegenwoordigers 

van de wijkvereniging meerdere malen geroepen dat men rechtszaken zou beginnen als er niet 

tegenmoet gekomen zou worden aan bepaalde eisen. Wij vinden dit een ongewenste en niet-

constructieve manier van samenwerken. Dergelijk gedrag mag volgens ons niet worden beloond. 

Toch een positief oordeel 

Ondanks alle bovenstaande bezwaren en ondanks dat wij meer evenementdagen hebben 

aangevraagd voor de Nostalgische Kinderkermis op het Garenmarktplein, tijdens de voor de 

binnenstad zeer belangrijke WinterWonderWeken, kunnen wij toch akkoord gaan met het 

voorliggende locatieprofiel. Dit omdat wij, zoals hierboven reeds benoemd, geloven dat je samen de 

stad maakt en dat je dus moet geven en nemen. Met het huidige voorstel is echter wel de 

ondergrens bij het Leidse evenementbeleid bereikt.  

Met vriendelijke groet, 

Gijs Holla 

Centrummanager 


