
Van: Rutger Engelhard  
Verzonden: maandag 2 juli 2018 15:53 
Aan: Spijker, Fleur  
CC:  
Onderwerp: Nieuw Leids Bolwerk: opschorting geplande activiteiten 

Beste wethouder Spijker, beste Fleur 

Dank voor het organiseren van de bijeenkomst van afgelopen donderdag om met jou en mevrouw Meijer 
kennis te maken, terug te kijken op het achterliggende procesverloop en een toelichting te geven op het 
belang dat ieder van ons hecht aan het Energiepark en op onze voorstellen tot herontwikkeling van dit stukje 
binnenstad. 
 
Aan het slot van ons gesprek verzocht ons om je tijd te geven om je jezelf in het dossier te kunnen inwerken 
zonder steeds weer op ad hoc ontwikkelingen te moeten reageren. Je verzocht ons daarom een pauze in te 
bouwen in de planvormings- en communicatieprocessen die wij in gang hebben gezet rond de verdere 
ontwikkeling en inkleuring van ons voorstel voor het Nieuw Leids Bolwerk.  

Na overleg met onze achterban wil ik je laten weten dat wij graag aan je verzoek zullen voldoen en de 
volgende geplande activiteiten, vooralsnog tot 15 september, zullen opschorten: 

1.            een live geluidservaringstest waarbij we Cat 2b muziek (97 dB(A)) in het Energiepark draaien en in de 
buurten rondom enquêteren hoe het geluid ervaren wordt; 
2.            huiskamergesprekken, in samenwerking met L750 van de Burgertop, om bepaalde aspecten van ons 
voorstel verder in te kleuren; 
3.            een Facebookactie waarbij wekelijks op de Facebookpagina’s van een 20-tal Leidse stadspartijen, 
waaronder die van de Gemeente en wijkverenigingen, een bepaald aspect van de woonagenda van het nieuwe 
College in het kort belicht wordt met een link naar de website van het Nieuw Leids Bolwerk voor verdere 
informatie en discussie, en 
4.            bewust zoeken van de publiciteit om onze voorstellen voor het Nieuw Leids Bolwerk grotere 
bekendheid en een nog breder draagvlak te geven.    

Wel zullen wij doorgaan met het verschaffen van informatie over onze plannen indien wij daarom gevraagd 
worden door Leidse politici, ambtenaren, wijkverenigingen en andere stadspartijen. Wij zullen dit steeds onder 
het radar van de media doen en in de setting van een persoonlijke gesprek. We zullen de betreffende partij 
steeds expliciet melden dat wij op dit moment geen prijs stellen op publiciteit. Zo hebben wij vanmorgen nog 
wel een laatste presentatie gegeven aan de afdeling Wonen en jouw ambtenaren daarbij ook uitgelegd 
waarom dit vooralsnog de laatste keer was dat wij ons verhaal op deze manier zouden vertellen; en, zien wij 
later deze week raadslid Sander van Diepen die ons heeft benaderd voor een toelichting op onze plannen (en 
hoe deze zich verhouden met die van de MeijerBergman Erfgoed Groep). 

Rest mij hier nog de hoop uit te spreken dat wij voor medio september de procesafspraken goed kunnen 
omschrijven en in een juridisch zomerjasje kunnen steken. Ik vraag dit met het oog op mogelijke 
discontinuïteit in het projectmanagement en het ambtelijk opdrachtgeverschap en eventuele personele 
veranderingen in de lijnorganisatie. 

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
Met vriendelijke groet, 
namens het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, 

Rutger 
W: www.nieuwleidsebolwerk.nl   |   F: Nieuw Leids Bolwerk 

Rutger Engelhard 
Nieuwe Mare 23, 2312 NL Leiden 
 

 

http://www.nieuwleidsebolwerk.nl/
https://www.facebook.com/Nieuw-Leids-Bolwerk-1674139572705565/


 
Van: Spijker, Fleur  
Verzonden: woensdag 4 juli 2018  
Aan: Rutger Engelhard 
CC:  
Onderwerp: Nieuw Leids Bolwerk: opschorting geplande activiteiten 
 
Geachte heer Engelhard, 
Beste Rutger, 
 
Hartelijk dank voor dit positieve bericht. Wij hebben de wens om medio september het vervolg van het proces 
te kunnen bespreken. Zorgvuldigheid in het proces staat voorop. In die zin gaat zorgvuldigheid en kwaliteit 
boven snelheid. Een zorgvuldig proces aan de voorkant levert in de vervolgstappen altijd meer op. Ik houd 
jullie op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fleur Spijker 
Wethouder gemeente Leiden 
Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen 
 
 


