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Geachte burgemeester en wethouders, ambtenaren, collega wijkbesturen, en wijkgenoten,


Het is een grote eer om u vandaag, namens het bestuur van het Vreewijk Comité, te mogen 
ontvangen. Na een fraaie tocht door het Leidse komt iedereen toch altijd thuis in dit fraaie wijkje 
aan gene zijde van de Witte Singel. 


Het is maar goed dat u met de fiets bent overigens, want een auto krijgt u hier niet kwijt. In de 
toekomst zal blijken dat boven Vreewijk het gat in de ozonlaag vrij groot is, omdat iedereen hier 
weer rondjes rijdt, alvorens te kunnen parkeren en met de zware boodschappentassen de 
avondwandeling naar huis te aanvaarden. Zeker voor de oudere bewoners in Vreewijk, is dit een 
nieuwe besteding van de avonduren.


Maar u bent nu hier en dat stemt ons gelukkig. Want u bewijst hiermee niet een bestuur te zijn dat 
louter op afstand stuurt. U komt ter plaatse om kennis te nemen van de realiteit in Vreewijk en in 
andere wijken en dan ziet u de effecten van stadsbrede plannen die stranden in de realiteit van de 
wijk. De ondergrondse containers die niet geleegd kunnen worden omdat de vrachtwagen niet in 
de straat past; dit wordt opgelost door de parkeervakken anders in te richten, waardoor de 
vrachtauto kan passeren, maar er weer een kostbare parkeerplek verdwijnt.


Wij zien vanuit Vreewijk een belangrijke trendbreuk in de samenwerking met de stad. Wethouder 
Damen heeft de wijken de wijkregisseurs gegeven. Waar de wijkmanager de realiteit van de wijk 
kent en goedbedoeld plannen meemaakt, die vervolgens stranden in de verschillende afdelingen 
binnen de gemeente, is daar nu iemand als Francine Splinter en René Verdel die aan regie in de 
keten doen. Aanspreekpunt voor de wijk en regie en afstemming en enig mandaat binnen de 
afdelingen van de gemeente. Dit bleek een gouden greep. 


Ik ben om een aantal redenen trots op Vreewijk. Een reden is dat we niet alleen trots zijn op ons 
verleden, werken aan de verbetering van onze wijk in het hier en nu, maar ook werkgroepen 
hebben die over de toekomst van en de rol van de wijk denken en hierover met elkaar in gesprek 
zijn. De laatste spreker, spreekt vanuit een van deze werkgroepen. Een andere reden waarom ik 
trots ben op Vreewijk is dat we betrokken, capabele en beschikbare mensen hebben in de wijk die 
concrete onderwerpen oppakken. Zij hoeven niet zozeer gemanaged te worden, maar willen 
worden gefaciliteerd. Zo ontstonden bijvoorbeeld de prachtige Jeu de Boule baan in Oud 
Hortuszicht en de ijsvogelwand in Vreewijk natuurgebied 'De Ruygte' hier vlakbij.


Hier zit onze aanbeveling voor burgemeester en wethouders: maak gebruik van het kapitaal in 
Vreewijk; van deze betrokken, capabele en beschikbare mensen en koppel deze aan hun 
evenknieën  bij de gemeente. Geef de wijkregisseur de ruimte om te opereren en geef de wijk een 
plekje in de regie in de keten.


Wij waarderen het tenslotte zeer dat de gemeente de laatste jaren de wijkbesturen zeer actief 
uitnodigt voor belangrijke feestelijke momenten in de Leidse kalender. Het programma op 3 
oktober en op de Lakenfeesten bijvoorbeeld. Dit voelt als blijk van waardering. Ook zijn we blij 
met de vele malen dat de burgemeester op Koninginnedag en Koningsdag hier te Vreewijk met 
ons meevierde. Na enkele korte toespraken van enkele wijkbewoners is het ons een genoegen om 
u een borrel aan te bieden.



