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Om veiligheid in de stad beter te bewaren en horeca-ondernemers te ontzien

Eén organisatie voor feesten
Loman Leefmans
l.leefmans@mediahuis.nl

Leiden n Leiden moet, op termijn, één overkoepelende organisatie krijgen voor het opzetten
en begeleiden van evenementen
in de binnenstad.
Daarnaar streeft het stadsbestuur,
na een evaluatie van de afgelopen 3
oktober-viering. ,,Het wordt ingewikkeld’’, voorspelt burgemeester
Henri Lenferink over het formeren
van een dergelijke stichting. ,,Daarom gaan we onder meer in andere
steden kijken hoe zij dat doen.’’
In Leiden, en dan vooral in de binnenstad, bulkt het van de evenementen. Met Leidens Ontzet als het
topfeest. Maar zowel de toenemende drukte op straat als de gestage
aanwas van eisen die de overheid
stelt aan veiligheid, werken de organisatoren tegen. Een uitgebreid veiligheidsplan is tegenwoordig zelfs

bij een klein buurtfeestje verplicht.
,,Het groeit de horeca-ondernemers
boven de pet, dat melden ze zelf’’, aldus Lenferink.
Leiden beschikt al wel een grote
organisatie voor Leidens Ontzet: 3
October Vereeniging. ,,Maar die bemoeit zich niet met commerciële
evenementen’’, zo wimpelt de burgemeester dat idee af.
Eerder dit jaar kwam er een rapport uit van het Event Safety Instituut waarin Leiden werd opgedragen de veiligheid nog beter in het
oog te houden. Op plekken in de
binnenstad, en dan vooral op de
Nieuwe Rijn, was het soms ontoelaatbaar druk. Maatregelen tijdens
Leidens Ontzet, zoals het neerzetten
van (toegangs)hekken, zetten bij
veel bezoekers kwaad bloed. En extra muziekoptredens op de Kaasmarkt om de drukte in de binnenstad te spreiden, werden matig bezocht. ,,Het laat zich moeilijk sturen’’, weet Lenferink.
Ook daarom moet er volgens hem
en evenementen-wethouder Yvonne

Wachten voor een hek op 2 oktober.

van Delft (GroenLinks) een nieuwe
stadsbrede stichting komen die
feesten en festiviteiten in Leiden re-

Proef Blind schaatsen op de Nieuwe Rijn
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gelt en dan niet alleen 3 oktober.
Hoe die centrale organisatie eruit
moet gaan zien en wie erin plaatsne-

Digibeten niet extra gestraft
Loman Leefmans

Leiden n Leidenaars die schriftelijk - en dus niet digitaal - een vergunning aanvragen bij de gemeente
Leiden betalen daar 25 euro extra
voor, en niet meer.
De gemeente wilde eigenlijk het tarief voor niet-digitale aanvragen
verhogen naar tachtig euro extra.
Daar steken VVD, ChristenUnie,
CDA en GroenLinks nu een stokje

advertentie

Leiden n Al vele jaren bestaat de stichting Running
Blind, die begeleiders koppelt aan visueel gehandicapte
mensen die willen hardlopen. Later kwam er ook een groep
Walking Blind, voor wandelaars die onvoldoende zien om
er alleen op uit te trekken.
Dus waarom niet ook Skating Blind, dacht begeleider Joke
Larrewijn. Woensdag kon zij haar idee in de praktijk bren-

gen en was er op de drijvende ijsbaan op de Nieuwe Rijn
een experiment mee. Zes visueel gehandicapten en negen
begeleiders genoten een uur van de schaatspret.
Wat Larrewijn betreft is het experiment geslaagd. Na afloop kondigde zij aan het volgend jaar grootser te willen
aanpakken met misschien landelijke ondersteuning vanuit het KNGF Geleidehonden.
FOTO HIELCO KUIPERS

men, dat wordt in de loop van volgend jaar duidelijk als informatie
bij andere steden is ingewonnen.

voor. ,,Het bedrag van 25 euro is redelijk’’, aldus raadslid Dorien Verbree van de VVD. ,,Want de gemeente maakt ook extra kosten. Maar een
verhoging naar 80 euro is dat niet.
Het maakt mensen echt niet handiger met computers. Het is eerder een
boete op hun digibeet zijn.’’
D66-wethouder Paul Dirkse (financiën) is het daarmee eens en
trekt de voorgestelde verhoging in.
,,Het is een sympathiek voorstel.
Dat moeten we dus maar doen.’’

