
7. Themalijn: Draagvlak voor het verhaal 

Participatie en samenwerken met partijen 

 
Pitcher: Yvonne van Delft 

Yvonne van Delft (GroenLinks) is wethouder 

Werk, Inkomen, Economie & Cultuur. 

 

 

Ik ben geboren en getogen in Leiden en als raadslid wil 
ik mijn invloed gebruiken om de stad groener en 
socialer te maken. Ik ben raadslid geworden omdat ik 

graag een aandeel heb in het groener, mooier en 

socialer maken van de stad. Ik ben politicoloog en ik 
vind het politieke spel in de raad leuk. 
 
Ik wil me als politicus niet in het stadhuis verstoppen, 
maar zichtbaar zijn in de stad. Ik heb de verhalen en 
ervaringen van de Leidse burgers nodig om een goed 
debat in de raad te kunnen voeren. 

Thema Lunchtafel: 12.00 – 13.00 uur 
14. Burgers vertellen het verhaal 

De stad Leiden kent vele actieve stichtingen en 
verenigingen op het gebied van erfgoed. Deze 
betrokken burgers wensen het Leids erfgoed 
veilig en behouden te zien. Bijvoorbeeld door 
eigen onderzoek en op verzoek of in 

samenwerking met de gemeente. Maar ook een 
activistische opstelling is soms nodig.  

 
Voorheen stonden gemeente en burgers vaak 
tegenover elkaar; de  laatste jaren werken 
overheid en burgers steeds meer samen met 
respect voor elkaars belang en expertise. Dat is 
niet zonder slag of stoot gegaan maar is een 

proces van vallen en opstaan geweest van beide 
kanten. 

 
Samenwerking mét behoud van eigen positie: 
een uitdaging… 

 
 

Themaleider: Rens Heruer 

Voorzitter Historische Vereniging Oud Leiden 
 

Rens heeft veelvuldig contact 
met de gemeentelijke politiek en 

het ambtelijk apparaat vanuit 
zijn functie als voorzitter. Dat 

geldt vaak ook voor de bestuurs-
, commissie- en werkgroep leden 

(ca. 125 vrijwilligers) die op een breed terrein actief 
zijn met de Leidse historie. De vereniging heeft ruim 
2600 leden.  

Themaleider: Alexander Geertsema 

Voorzitter stichting Open Monumenten Dagen  

 
Alexander is op veel gebieden actief in 
zijn stad: bewoner, actief geweest in 
de Leidse politiek en voorzitter van de 
stichting die jaarlijks de Leidse versie 
van Open Monumentendagen 
organiseert; werk, waarbij vele 

honderden vrijwilligers actief zijn.  

 
 

15. Programma Binnenstad  
Dit programma bestaat uit allerlei activiteiten die 
de binnenstad van Leiden verbeteren en 

aantrekkelijker maken om te bezoeken, te werken, 
te leven en te wonen.  
 
Een dergelijk omvangrijk programma betekent 
samenwerken met heel veel partijen. Waarbij 
belangen tussen ondernemen en de kwaliteit van 

de historische binnenstad spanning oplevert tussen 
partijen; spraakmakende voorbeelden zijn bv. de 
herinrichting van de Morspoort en het uitbreiden 
van het terras van Annie’s. Hoe is dat gegaan en 
hoe is de participatie georganiseerd? 
 

Themaleider: Jet van Haastrecht 

Sr. Programmamanager Binnenstad 

Gemeente Leiden 
 
Jet werkt al vele jaren voor 
gemeente Leiden o.a als 
projectmanager Wijk 
Ontwikkelingsplan Noord en nu al 

weer jaren als programmamanager. 
De kunst is elke keer weer 
tegengestelde belangen en partijen 
bij elkaar te krijgen en te laten 
samenwerken voor hetzelfde belang: 
een vitale en mooie stad. 

 
16. Energiepark, herontwikkeling industrieel 

erfgoed 
Het terrein rond de energiecentrale aan de 
noordkant van het centrum van Leiden biedt 
unieke kansen om herontwikkeling van industrieel 
erfgoed te combineren met de ontwikkeling van 
groen, woningbouw en cultuur.  
 

Gemeentelijke ambities: stimulering van het 
cultuurkwartier, de realisatie van het Singelpark en 
het activeren van het gemeentelijk, monumentale 
vastgoed ter plaatse met ruimte voor ambachten.   
 
 

Themaleider: Simone Eefting 

Sr. Projectmanager, Gemeente Leiden 
 
Ervaren in projecten waarbij uitgebreide 
participatieprocessen nodig zijn en 
nauwe samenwerking met markpartijen. 
Bijzondere interesse voor projecten met 
monumentale panden en of bijzondere 

omgevingen zoals de Meelfabriek, 
Muziekcentrum De Nobel en 
Nieuweroord. De historische context 
geeft een extra, uitdagende, dimensie 

en zorgt vaak voor energie en trots bij iedereen die 
betrokken is bij deze locaties.  



De ambitie vertalen naar de praktijk is uitdagend. 

De MeyerBergman Erfgoedgroep en gemeente 
Leiden vertellen u over het  interactief 
participatieproces.  
 
 
 

 
 

 
 

 

Inhoudelijke gesprekspartner: 

Mw. M. Meijer-Bergmans 

MeijerBergman Erfgoedgroep 
 
Fotografie Jurrit van der Waal, The Art of Living magazine 

 

Heeft met familiebedrijf 

MeijerBergman 
Erfgoedgroep 
Paleis Soestdijk gekocht 
van het Rijksvastgoed na 
een uitgebreide 
voorselectie. Ook heeft de 

MeijerBergman Erfgoed 
Groep Buitenplaats Doornburgh te Maarssen 
verworven en is bezig er een ontmoetingsplaats voor 
Kunst en Wetenschap van te maken. Daarnaast is zij 
actief in vele nevenfuncties op cultureel en medisch 
gebied.  
 

Workshop of excursie: 13.15 – 14 .45  
K. Singelpark excursie 

Tijdens de excursie neemt Conny Broeyer u vanuit 
de Stadsgehoorzaal mee langs bijzondere 

monumenten in de middeleeuwse binnenstad stad 
naar het Singelpark.  

Zij laat daar zien wat in samenwerking tot nu toe 
stand is gebracht en licht aan de hand van 
concrete voorbeelden toe hoe draagvlak voor de 
droom is gecreëerd en participatie vorm krijgt. En 
ook wat daarin de lastige opgaven zijn en 
leerervaringen.  

   

 

Excursieleider: Conny Broeyer 

Voorzitter, de Stichting Vrienden van het 

Singelpark 

 
Het Singelpark is een uniek park in 
wording langs de eeuwenoude 

vestinggracht rond de historische 
binnenstad van Leiden. Doelstelling is 
in samenwerking tussen Vrienden van 
het Singelpark, gemeente en andere 
partijen in de stad de droom van het 
langste, mooiste en spannendste 

stadspark van Nederland te realiseren. Een park van 

6.3 km lengte, waarin mensen elkaar ontmoeten, 
genieten van het groen, ontspannen, sporten, 
recreëren en ontdekken. In en aan het park, op de 
bolwerken, vormen de historische en culturele 
gebouwen parels van het park. 
 

L. De stad door de ogen van Historische 

Vereniging Oud Leiden 
Een excursie door het centrum van Leiden waarbij 

hoogtepunten en dieptepunten in de stad en in de 
samenwerking tussen de gemeente en de 
vereniging langskomen.  

   

 

Excursieleider: Gerard Kramer 

Historische Vereniging Oud Leiden 
 

 

 


