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Bewonersdiscussie op gang brengen 

De Gemeente gaat een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving opstellen. Hiertoe heeft zij een breed 

opgezet participatietraject in gang gezet om de ideeën, belangen en zorgen van bewoners en stadspartners in 

kaart te brengen. Na de laatste participatiebijeenkomst op 26 maart gaat de Gemeente aan de slag om de 

gebiedsvisie te formuleren. Het College zal de gebiedsvisie na de zomer 2019 aan de gemeenteraad voorleggen. 

Gebiedsvisies zijn in het algemeen moeilijk te beoordelen door bewoners. Veel hangt af van de interpretatie van 

de resultaten van het participatietraject, de weging van de inbreng van bewoners en die van verschillende 

stadspartners en de politieke instructies die de opstellers van de gebiedsvisie hebben meegekregen. Maar het is 

ook moeilijk omdat het bewoners veelal ontbreekt aan een zelf opgesteld raamwerk van basisvoorwaarden, d.w.z. 

open normen die zij belangrijk vinden en kunnen gebruiken bij de boordeling van de gebiedsvisie. 

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk stelt voor om deze open normen op te gaan stellen samen met bewoners 

uit de woonbuurten die direct grenzen aan Energiepark en omgeving, Noordvest-Molenbuurt, Maredorp, 

Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden en Noorderkwartier-West. We willen daartoe een bewonersdiscussie organiseren 

over welke open normen voor een gebiedsvisie van het Energiepark & omgeving voor ons bewoners echt van 

belang zijn. Met als doel tot een breed gedragen raamwerk van open normen te komen, waarmee wij straks de 

gebiedsvisie, geformuleerd door de Gemeente, kunnen beoordelen.  

Bij het opstellen van de open normen willen we putten uit de zelfde bronnen die de Gemeente zal gebruiken voor 

het opstellen van de gebiedsvisie. Dit zijn  

1. Bestuursakkoord van het huidige College van B&W, mei 2018 

2. Leiden 2040, kaders voor de ontwikkeling van de stad Leiden in 2040 

3. Houd maat! Resultaten huiskamergesprekken (Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt), oktober 2018 

4. Uitkomsten van de internet-enquête van november 2018, uitgezet door de Gemeente, januari 2019 

5. Resultaten van consultatiebijeenkomsten op 30 januari en 26 maart, georganiseerd door de Gemeente 

6. Wet- en regelgeving t.a.v. het leefklimaat van de binnenstedelijke leefomgeving.  

 

Energiepark en omgeving: gebiedsbepaling 

 

Energiepark en omgeving (groen omlijnd) waarvoor de Gemeente een gebiedsvisie gaat ontwikkelen wordt 

begrensd door de Maresingel (in het noorden) en de Langegracht (in het zuiden) en de 

Zamenhofstraat/Reineveststeeg (in het westen) en het Stadsbouwhuis (inclusief) (in het oosten). Dit gebied zal 

verder de wijk genoemd worden. 

http://files.smart.pr/98/cdc19059a411e8b897251fc8c375ec/Beleidsakkoord-College-2018-2022.pdf
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/leiden-2040/
https://gemeente.leiden.nl/bestanden/projecten/energiepark/resultaat-huiskamergesprekken-wijkvereniging-noordvest-molenbuurt.pdf
https://gemeente.leiden.nl/bestanden/projecten/singelpark/verslag-enquete-energiepark-pagina-versie.pdf
https://gemeente.leiden.nl/bestanden/projecten/energiepark/opbrengst-rondetafelgesprekken-_gebiedsvisie-energiepark.pdf


Het Energiepark & omgeving kan echter niet in isolatie gezien kan worden. Aan noordzijde van het gebied liggen 

de dichtbevolkte woonbuurten Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden en Noorderkwartier-West; en, aan de zuidzijde zijn 

Noordvest en het noordelijk deel van Maredorp gesitueerd. Bij het opstellen van een gebiedsvisie voor het 

Energiepark & Omgeving zal daarom nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden met de impact van 

voorgestelde ontwikkelingen op het leefklimaat in deze ‘omringende woonbuurten’ (oranje omlijnd). 

Randvoorwaarden voor de gebiedsvisie  

Voordat ingaan op open normen voor de gebiedsvisie geven wij hier eerst vijf niet-open normen of 

randvoorwaarden waarbinnen de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving ons inziens zal moeten 

plaatsvinden. Wij willen ons sterk maken bij de Gemeente dat de volgende zes uitgangspunten ten grondslag 

zullen liggen aan de gebiedsvisie voor het Energiepark & omgeving:  

1. Het deel van de wijk ten noorden van de doorgetrokken historische lijn van 3de Binnenvestgracht behoudt de 

huidige bestemming ‘groen’, het gebied ten zuiden de bestemming ‘wonen, werken, en leren’. 

2. Het centrale opvangcentrum voor daklozen ‘De Binnenvest’ blijft gevestigd in de Nieuw Energie.  

3. Afspraken over de borging van de sociale veiligheid in de wijk en omliggende woonbuurten blijven onveranderd 

dan wel worden verbeterd. 

4. Het Energiepark krijgt geen bestemming van een evenementenlocatie. 

5. Met de potentiële impact van geplande ontwikkelingen op het leefklimaat in de omringende woonbuurten 

wordt expliciet rekening gehouden. 

Open normen voor de gebiedsvisie 

Wij definiëren hierbij een open norm als een basisvoorwaarde die op verschillende manieren kan worden ingevuld. 

Als voorbeeld: ‘in de wijk zullen toekomstige bewoners hun auto’s in (half)ondergronds garages onder hun 

woningen parkeren’ kan beter worden geformuleerd als ‘in de wijk parkeren bewoners hun auto’s uit het zicht’. 

Immers, dat is gewenste doel dat op verschillende manieren kan worden gerealiseerd, zoals met 

(half)ondergrondse garages, attractieve parkeervergunningen voor de Lammermarktgarage en 

mobiliteitsprogramma’s die ertoe zal leiden dat bewoners hun auto van de hand doen. De basisvoorwaarde wordt 

op deze wijze omschreven als een (positief) doel in plaats van een (limitatieve) maatregel om dat doel te bereiken. 

Het ontwikkelen van een raamwerk van open normen en planning.  

Het Nieuw Leids Bolwerk wil het raamwerk van open normen ontwikkelen met bewoners uit de omliggende 

woonbuurten. Het burgerinitiatief zal via de nieuwsbrief een uitnodiging uitsturen. Tevens zullen bewoners die in 

oktober 2018 hebben deelgenomen aan de ‘huiskamergesprekken’ persoonlijk worden benaderd om deel te 

nemen. Gehoopt wordt dat minimaal 30 tot 50 bewoners zich zullen aanmelden om mee te doen. 

We willen minimaal beslag leggen op de tijd van deelnemende bewoners. Daarom organiseren we twee online 

consultaties en een bewonersbijeenkomst. De online consultaties zullen niet meer dan een uur van de deelnemers 

in beslag nemen, de bewonersbijeenkomsten één avond van 2,5 uur. Mochten bewoners in een bepaalde 

woonbuurt apart bij elkaar willen komen en op de online consultaties als collectief willen reageren, dan kan dat 

natuurlijk ook. Indien gewenst kan het burgerinitiatief deze bijeenkomsten faciliteren.  

Eerst online consultatie (in de week van 25 maart) 

De deelnemers ontvangen een voorlopige lijst van open normen, opgesteld door het Nieuw Leids Bolwerk op basis 

van de hierboven genoemde informatiebronnen. Zij worden gevraagd deze lijst aan te vullen met open normen die 

zij belangrijk vinden maar nog niet in de lijst staan. Verder worden zij gevraagd om ieder van de normen een score 

te geven om aan te geven hoe belangrijk zij de norm vinden. 

Het Nieuw Leids Bolwerk zal de reacties op deze eerste online consultatie verwerken in een eerste concept 

raamwerk van open normen en deze terugkoppelen naar alle deelnemers. 

1st bewonersbijeenkomst (in de week van 8 april) 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in discussie met elkaar over het concept raamwerk van open normen. Ter zake 

deskundige gebiedsontwikkelaars zullen ons adviseren. 



Het Nieuw Leids Bolwerk zal de resultaten van deze bewonersbijeenkomst verwerken in een tweede concept 

raamwerk van open normen en deze terugkoppelen naar alle deelnemers. 

2de online consultatie (in de week van 29 april)  

De deelnemers wordt gevraagd hun feedback te geven op het tweede concept raamwerk van open normen. 

Commentaar zal ook gevraagd worden aan de gebiedsontwikkelaars die ons tijdens de bewonersbijeenkomst 

hebben geadviseerd. 

Het Nieuw Leids Bolwerk zal de feedback verwerken in een definitief raamwerk van open normen voor de 

boordeling van de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. 

 

Een eerste aanzet voor een lijst van open normen 

Om een idee te geven waar we naar toe willen geeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk hieronder een 

voorlopig raamwerk van open normen om de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te beoordelen. Dit is 

duidelijk een aanzet, bedoeld om de discussie op gang te brengen. We hebben de voorlopige open normen 

gerangschikt onder de zes thema’s die de Gemeente Leiden heeft gebruikt om de discussies tijdens het 

participatietraject te structureren. Elk van deze thema’s is vertaald in een hoofd-ambitie, waaronder waarvan de 

open normen een nadere uitwerking zijn. Deze thema’s zijn:  

1. Groen en duurzaamheid 

2. Leefbaarheid en sociale veiligheid 

3. Gezondheid 

4. Wonen 

5. Cultuur, horeca en economie 

6. Bereikbaarheid en parkeren.  

 

1. Groen en duurzaamheid: Het Energiepark en omgeving wordt een ‘groene long’ in een compacte 

versteende binnenstad  

1.1 Het Energiepark vormt samen met  het Marepark (ten noorden van de Maresingel, tegenover het 

Energiepark), het Ambachtsplein en het Huigpark  één groot stadspark, een ‘groene long‘ in de noordelijke 

binnenstad, waar mensen kunnen recreëren en sporten.  

1.2 Het groene karakter van de wijk wordt versterkt, biodiversiteit vergroot en fauna en flora beschermd. Het 

Beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark bepaalt de ontwikkeling van het ‘groen’ in de wijk.  

1.3 De wijk wordt klimaatadaptief en verharding van de ondergrond tot een minimum beperkt om het 

waterbergend vermogen van de wijk te maximaliseren.  

1.4 De gebiedsontwikkeling vindt klimaat- en energie-neutraal plaats. 

 

2. Leefbaarheid en sociale veiligheid: In het Energiepark en omgeving hebben mensen oog en tijd 

voor elkaar 

2.1 Wij streven naar een wijk waar bewoners elkaar kennen en steunen.  

2.2 ‘De Binnenvest’ en de mensen die er worden opgevangen verdienen een prettig thuis in de wijk. Sociale 

veiligheid in de wijk komt zowel hen als de overige buurtbewoners ten goede. 

2.3 Voorzieningen in het Energiepark en omgeving komen de leefbaarheid in de wijk en omliggende 

woonbuurten ten goede (denk aan scholen, buurtwinkels en sociale voorzieningen). 

2.4 Economische activiteiten, inclusief cultuur en horeca, mogen niet leiden tot geluidsniveaus die de 

wettelijke geluidslimieten te boven gaan, zowel in de wijk als ook in omliggende woonbuurten. 



 

3. Gezondheid: In het Energiepark en omgeving leef je gezonder dan elders in de binnenstad  

3.1 Het Energiepark is een oase van rust en stilte in de drukke en lawaaiige binnenstad. 

3.2 In de wijk kunnen kinderen (van 0-100 jaar) buiten spelen, zowel in het park als op straat. Volwassenen 

kunnen zich er ontspannen door te wandelen, te zitten, te tuinieren en te sporten.  

3.3 De wijk biedt een ruim aanbod van zorgvoorzieningen voor de omliggende woonbuurten.  

3.4 De wijk bevordert gezond bewegen; lopen en fietsen worden aangemoedigd, terwijl bezit en gebruik van 

auto’s juist wordt ontmoedigd.   

 

4. Wonen: Het Energiepark en omgeving biedt voor uiteenlopende portemonnees betaalbare 

duurzame woningen gebouwd in harmonie met de stadsnatuur 

4.1 Woningen en appartementen worden ontwikkeld in harmonie met de stadsnatuur in het Energiepark, 

Ambachtsplein en het Huigpark. 

4.2 De nieuwe woonbuurt sluit aan op het stedenbouwkundig ontwerp van Nieuw Leyden om een 

stedenbouwkundige verbinding te leggen tussen de woonbuurten ten noorden van de Maresingel en die in 

Noordvest en Maredorp met in het midden, langs de Maresingel, een ‘central parc’.  

4.3 Het historisch standsgezicht wordt niet aangetast door bijvoorbeeld hoogbouw.  

4.4 Nieuwe bewoners krijgen voldoende inspraak in het ontwerp en bouw van hun grondgebonden 

woonhuizen en appartementen, bijvoorbeeld basis van particulier of collectief opdrachtgeversschap.  

4.5 De nieuwe woonbuurt biedt ruimte voor diverse doelgroepen en leef- en woonvormen. Hierbij hebben 

Leidse starters, Leidse 55-plussers die willen down sizen en Leidenaren die teveel verdienen voor een sociale 

huurwoning maar onvoldoende financiële armslag hebben om op de huidige woningmarkt een huis of 

appartement te kopen voorrang.  

4.6 Ruimtelijke concentratie van één doelgroep of woningcategorie wordt vermeden.. 

4.8 In het Singelpark en omgeving wordt ruimte ingeruimd voor (bijzondere) buurtwinkels en (sociale en 

zorg-) voorzieningen, ten behoeve van de bewoners in de wijk en de omringende woonbuurten.  

 

5. Cultuur, Horeca en Economie: In het Energiepark zijn cultuur, horeca en economische functies 

logisch ondersteunend aan de woon – en parkfuncties van de wijk  

5.1 De publieke ruimte blijft publieke ruimte en de programmering ervan wordt niet uitbesteed aan één of 

meer marktpartijen.  

5.2 Culturele activiteiten en horeca zijn altijd ondergeschikt aan de woon- en parkfuncties van de wijk.  

5.3 Organisaties en instellingen in de wijk voeren hun bedrijfsactiviteiten uit op klimaat-neutrale wijze. 

5.4 Economische baten uit culturele, horeca en andere economische activiteiten komen ten goede aan 

Leiden en vloeien niet weg naar elders. 

5.7 Industrieel erfgoedgebouwen door de Gemeente verkocht aan derden kunnen door de nieuwe eigenaren 

niet worden doorverkocht zonder toestemming van de Gemeente. Toestemming wordt gebaseerd op bijdrage aan 

de realisatie van de gebiedsvisie. 

 



6. Bereikbaarheid en parkeren: Het Energiepark en omgeving een autovrije wijk met een 

innovatief mobiliteitsprogramma 

6.1 De wijk en elk afzonder te realiseren project daarbinnen kennen een innovatief mobiliteitsprogramma, 

waarbij autogebruik en/-of bezit wordt gereduceerd.  

6.2 Auto’s in de wijk worden uit het zicht geparkeerd. 

6.3 Economische activiteiten, inclusief cultuur en horeca, in de wijk mogen niet leiden tot 

parkeeroverlast van auto’s en fietsen in de wijk en in de omliggende woonbuurten. 

6.4 Economische activiteiten, inclusief cultuur en horeca, in de wijk mogen niet leiden tot een verhoging 

van de verkeersdruk op de Langegracht en in de omliggende woonbuurten. 

 


