
Een Inspanningenoverzicht 2010 en verder 
 
De in deze bijlage opgenomen inspanningen zijn alle voorgenomen inspanningen. Bij het jaarlijks opstellen van het dan actuele 
Uitvoeringsprogramma worden deze inspanningen definitief gemaakt, gekwantificeerd m.b.t. capaciteit en middelen en ingepland in de tijd. 
 
 Uitvoerder Activiteit Resultaat KT MT LT 
 
1. Betere kwaliteit van de openbare ruimte 
 
     Wethouder John Steegh - Verkeer en Milieu 
 
  Straten en Pleinen     
1.3 Gemeente Leiden Meerjarenplan inrichting openbare ruimte binnenstad plus 

financieringsplan. Op basis van de keuzen uit het handboek kan 
een meerjareninrichtingsplan worden opgesteld met bijbehorend 
meerjarenfinancieringsplan. 

Meerjareninvesteringsplan inrichting 
openbare ruimte 

 X  

1.11 Gemeente Leiden  Herinrichting Breestraat (na aanleg 
Ringweg Oost/ 
Hooigracht/Langegracht) 

 X  

1.12 Gemeente Leiden  Herinrichting Haarlemmerstraat  X  
1.13 Gemeente Leiden  Herinrichting 

Hooigracht/Langegegracht  
 X  

1.14 Gemeente Leiden  Herinrichting Stationsplein  X  
  Groen     
  Singels     

1.19 Gemeente Leiden Meerjarenplan uitvoering singelgedeelten inclusief 
financieringsplan 

Meerjareninvesteringsplan singels  X  

1.23 Gemeente Leiden Blekerspark inclusief verbinding, voetpad langs singel tussen 
Zijlpoort en Blekerspark, verbinding Blekerspark naar Huigpark 

Blekerspark ingericht, voetpad 
tussen Zijlpoort en Blekerspark, 
brug tussen Blekerspark en 
Huigpark 

 X  



1.24 Gemeente Leiden Toevoeging elementen aan Huigpark Opgeleukt Huigpark   X 
  Bomen en bloemen     

1.31 Gemeente Leiden Afhankelijk van uitkomst haalbaarheid , financiën voor opengraven 
grachten regelen. Uitvoering op lange termijn. 

   X 

 
2. Beter beheer van de openbare ruimte 
 
      Wethouder John Steegh - Verkeer en Milieu 
 
  Extra maatregelen schoon en heel     

2.5 Gemeente Leiden Er is extra onkruidverdelging bij de looproutes vanuit de entrees, 
zoals het station en diverse parkeergarages, naar de binnenstad. 

Extra onkruidbestrijding bij entrees 
en bronpunten 
 

 X  

2.6 Gemeente Leiden Onderzoek wenselijkheid en haalbaarheid van toepassing van 
ecoglazen in de gehele binnenstad bij evenementen ter 
voorkoming van onnodige vervuiling van de openbare ruimte. Dit 
wordt in de verordening opgenomen.  

Gebruik ecoglazen bij evenementen 
 

 X  

 
3. Betere kwaliteit van de gebouwde ruimte 
 
      Wethouder Pieter van Woensel - Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken 
      Wethouder Jan-Jaap de Haan - Cultuur, Werk en Inkomen 
 
  Ontwikkellocaties     
3.1 Gemeente Leiden Het formuleren van een projectopdracht - als afsluiting van de 

initiatieffase – met daarin benoemd o.a. de doelen en beoogde 
resultaten van de ontwikkellocaties. 

Projectopdrachten ontwikkellocaties: 
Morspoort, Garenmarkt, 
Lammermarkt, Kaasmarkt, 
Stationsgebied, Noordelijke 
singelrand 

X X X 

3.3 Gemeente Leiden Het opstellen van beeldkwaliteitplannen voor de deelgebieden en 
in bijzondere situaties de specifieke ontwikkellocaties. 

Beeldkwaliteitplannen 
ontwikkellocaties 

X X  



Morspoort, Garenmarkt, 
Lammermarkt, Kaasmarkt, 
Stationsgebied, Noordelijke 
singelrand 

  Beschermd stadsgezicht “Leiden, 
binnen de singels” 

    

3.4 Gemeente Leiden Het verkopen van gemeentelijk vastgoed dat niet tot de 
strategische vastgoedportefeuille behoort, met als afgeleide 
doelen (hoofddoel afslanking portefeuille en vergroten financiële 
middelen) leegstand te voorkomen en afdoende onderhoud door 
de nieuwe eigenaar mogelijk te maken. 

Verkoop vastgoed X X  

3.7 Gemeente Leiden Onderhoud stimuleren en het aanzicht verbeteren, het tegengaan 
van leegstand op de bovenverdiepingen van winkelpanden: 
• door wonen boven winkels mogelijk te maken, of  
• door in gebruik als winkelruimte te stimuleren, 
• of op andere wijze het onderhoud af te dwingen. 
 

Opgeknapte winkelpanden    

3.8 Gemeente Leiden Continueren van het lopende project Historische Winkelpuien: het, 
op basis van bouwhistorisch onderzoek, opstellen van ontwerpen 
voor restauratie / reconstructie van historische winkelpuien.  

Opknappen historische winkelpuien X X  

3.9 Gemeente Leiden Continueren van het project Historische Kleuren op gevels: het op 
basis van kleuronderzoeken geven van adviezen aan eigenaren. 

Meer kleurige monumenten X X  

3.10 Gemeente Leiden Het uitbreiden van SMOOR (Subsidieregeling Monumentale 
Onderdelen in de Openbare Ruimte) met een 
(uitvoerings)subsidie voor de meerkosten van de restauratie / 
reconstructie van historische puien en van historische kleuren op 
gevels in 2009. Het onderzoeken van het meerjarig continueren 
van deze subsidieregeling. 

Uitbreiding subsidiemogelijkheid 
opknappen historische puien en 
monumenten. 

X X  

3.11 Gemeente Leiden Het toevoegen van uitvoerende capaciteit aan de projecten 
Historische Winkelpuien en Historische Kleuren ter stimulering 
van eigenaren om restauratie / reconstructie van de historische 
winkelgevel, dan wel het kleuradvies uit te voeren. Het 
onderzoeken van het meerjarig continueren van deze toevoeging. 

Actieve benadering naar eigenaren. X X  

3.12 Gemeente Leiden Het stimuleren en zo nodig afdwingen (onderzoek: “toepassing Breestraat en Haarlemmerstraat: X   



artikel ontsiering bescherm stadsgezicht”) van een betere 
beeldkwaliteit van de winkelpanden op de Haarlemmerstraat, de 
Breestraat en de straten en stegen daartussen in, door een 
integrale aanpak op gebied van: 
• aanpassing modellenboek gevelreclame, in een nog strengere 

vorm(a la Maastricht) 
• het weren van overige ontsierende uitingen (zoals airco’s, 

rolluiken e.d.); 
• het in één stijl en kwaliteit brengen van de gehele gevel, waar 

mogelijk in aansluiting op de projecten Historische Winkelpuien 
en Historische Kleuren; 

• Het toevoegen van sfeerelementen als bloemen. 
Dit in aansluiting op het verbeteren (door stimulering, zo nodig 
door het afdwingen) van de kwaliteit van de openbare ruimte op 
de genoemde straten. 

winkelstraten met hoge kwaliteit en 
uitstraling. 

3.13 Universiteit Leiden Herontwikkeling het van der Klaauwlaboratorium en verbetering 
van aansluiting van de Kaiserstraat op de binnenzijde van de 
singelrand. 

Verbetering beeldkwaliteit 
singelrand 

 X  

3.14 Universiteit Leiden Uitvoeren van groot onderhoud op de gebouwen op het 
Doelenterrein 

Opknappen universtiteitspanden  X  

3.15 Universiteit Leiden Herontwikkeling en renovatie van de gebouwen aan de buitenzijde 
van de Witte Singel – met behoud van de UniversiteitsBibliotheek 
– als huisvesting van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

Herontwikkeling universiteit aan 
Witte Singel 

  X 

3.16  Onderzoek mogelijkheid plaatsing van binnenstad Leiden of 
onderdelen daarvan (Sterrewacht, Rapenburg) op Unesco World 
Heritage  lijst en benut eventuele subsidie mogelijkheden en 
promotiewaarde. 

Plaatsing op werelderfgoedlijst ? ? ? 

  Wonen – Studentenhuisvesting     

3.22 Gemeente Leiden Op basis van het onderzoek naar de actuele behoefte aan 
studenteneenheden, een plan van aanpak opstellen voor het 
produceren van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve 
studentenwoningen voor de verschillende studentendoelgroepen – 
waaronder ook de campus Leeuwenhoek en idem de buitenlandse 
studenten van de Universiteit van Leiden. 

Realisatie studentenwoningen  X  



3.23 Gemeente Leiden Onderzoek naar stimulering van uitstroom van afgestudeerden uit 
de studentenwoningen, met als doel beschikbaarheid voor 
instromende studenten te vergroten. 

Doorstromingsmaatregelen 
studentenwoningen 

X   

 
4. Betere bereikbaarheid 
 
      Wethouder John Steegh - Verkeer en Milieu 
 
  Ringstructuur     
4.4 Gemeente Leiden Onderzoek, besluitvorming en realisatie van “inprikkers”, onder 

andere Plesmanlaan naar parkeergarages (en Hoge Rijndijk na 2009) 
Directe toegang “inprikkers” naar 
parkeergarages 

X X  

  (Hoogwaardig) openbaar vervoer     
4.6 Gemeente Leiden Ontwerp maken voor optimale verbinding van vervoersfuncties op en 

rond het stationsplein (trein, RGL, bus, taxi, auto, voetganger en fiets) 
met als mede doel het verbeteren van de kwaliteit van het 
stationsplein, stationsgebied en entree van de stad. 

Nieuw stationsplein X   

4.7 Gemeente Leiden Besluitvorming over de RijnGouwelijn-West verbinding tussen Katwijk 
en Leiden Centraal. 

Rijngouwelijn naar Katwijk  X  

  Transferia     
4.12 Gemeente Leiden Onderzoek naar toepassing van dynamisch verkeers management 

systeem voor betere route informatie. 
Dynamisch verkeersmanagement 
systeem 

 X  

  Fietsen     
4.13 Gemeente Leiden Uitwerken van de aanbevelingen voor verbeteringen aan de 

hoofdfietsroutes, in ieder geval bestaande uit verbetering van de 
veiligheid, bewegwijzering en doorstroming (door andere 
verkeerslichtafstemming). 

Verbeterde hoofdfietsroutes  X  

4.14 Gemeente Leiden Het ontvlechten van hoofdfietsroutes en hoofdautoroutes in 
bestaande situaties en het voorkomen van deze ongewenste 
samenloop in nieuwe ontwikkelingen. 

Gescheiden fiets en autoroutes   X X 

  Voetgangers     



4.17 Gemeente Leiden Realisatie van duidelijke (bewegwijzering), aantrekkelijke en 
verkeersveilige looproutes vanaf bronpunten (parkeergarage, haltes 
RijnGouwelijn) naar binnenstad / kernwinkelgebied 

Looproutes vanaf station en 
bronpunten naar binnenstad 

 X  

4.18 Gemeente Leiden Onderzoek mogelijkheid om Leidse Loper in de toekomst geschikt te 
maken voor gebruik door minder mobiele mensen. 

Leidse Loper geschikt voor 
mindervaliden 

 X  

  Water     

4.19 Gemeente Leiden 
Provincie Zuid-
Holland 

Hernieuwde poging om met de regio en de gemeente afspraken 
maken over de openingstijden en –duur van bruggen. 

Aangepaste openingstijden bruggen  X  

4.20 Gemeente Leiden Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van het opengraven 
van grachten in de binnenstad. 

Onderzoeksrapport wel/niet 
opengraven van grachten 

X   

4.21 Gemeente Leiden Weghalen van de dam bij de EON om een geheel open singelroute te 
maken voor pleziervaart, waterdieren, schaatsers en zwemmers. 

Verwijderen van dam bij EON  X  

4.22 Gemeente Leiden Vergroten van de doorvaarbaarheid van de singel bij de Meelfabriek 
met als doel zie dam EON. 

Verbeteren doorvaarbaarheid bij 
meelfabriek 

 X  

4.23 Gemeente Leiden Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van uitgebreider 
vervoer op het water (voorbeeld: Watertaxi Meelfabriek-binnenstad). 

Watertaxi door gehele stad X   

4.24 Gemeente Leiden Afronding MAP Watertoerisme Steigers toegevoegd  X  
  Overigen     

4.25 Gemeente Leiden 
MilieuDienst West-
Holland 

Opzetten integrale aanpak van het identificeren en beheersen van de 
risico’s van luchtkwaliteit (en ook geluid) op ontwikkelingsprojecten 
(voorbeeld parkeergarages en retail) ten gevolge van noodzakelijke 
autobereikbaarheid voor die projecten in en rond de binnenstad. 

Aanpak luchtkwaliteit X   

4.26 Gemeente Leiden Onderzoek en realisatie van optimale bronpunt(en) voor toeristisch 
bezoek met touringcar, met in ieder geval veilige afzet en 
ophaalpunten dicht bij de bezoeklocaties en langparkeren buiten de 
binnenstad. 

Afzetplekken voor touringcar X   

4.27 Gemeente Leiden 
MilieuDienst West-
Holland 

Onderzoek en besluitvorming op goede bevoorradingsprofielen van 
de economische functies in de Binnenstad (stedelijke distributie, 
venstertijden, afmetingen / gewicht vrachtwagens), mede ten gevolge 
van het besluit Milieuzone 

Beperkte toegang vrachtverkeer X   

4.28 Gemeente Leiden Onderzoek naar wettelijke verplichtingen, gangbare toepassingen, 
Leidse besluiten, mogelijke wensen en handhaving op gebied van 

Aandacht voor minder-validen in 
binnenstad 

X   



bereikbaarheid van de (economische) functies voor minder-validen, 
om hiermee rekening te kunnen houden in diverse op te stellen 
programma’s van eisen.  

4.29 Gemeente Leiden Quickscan naar gebruik en gevolgen van nieuwe vervoerstypen als 
scootmobiel, fietsbakken, etc. 

Quickscan nieuwe vervoerstypen X   

 
5. Meer en betere parkeermogelijkheden 
 
      Wethouder John Steegh - Verkeer en Milieu 
      Wethouder Marc Witteman - Economie en Sport 
 
  Parkeergarages en Parkeerlocaties     
5.1 Gemeente Leiden Morspoortgarage: onderzoek, besluitvorming en realisatie van dit 

bronpunt voor de binnenstad, in combinatie met een gevarieerd 
programma van retail, kantoor en wonen. 

Morspoort-parkeergarage 
permanent: bronpunt 

 X  

5.3 Gemeente Leiden Garenmarktgarage: onderzoek, besluitvorming en realisatie van dit 
bronpunt voor de binnenstad, in combinatie met een gevarieerd 
programma van retail, kantoor en wonen. 

Garenmarktgarage: bronpunt   X 

5.5 Gemeente Leiden Als onderdeel van de locatieontwikkeling het uitvoeren van onderzoek, 
besluitvorming en realisatie van het ondersteunende bronpunt voor de 
binnenstad: Lammermarkt  

Lammermarkt: ondersteunend 
bronpunt 

 X  

 Gemeente Leiden P+R voorzieningen     
5.7 Gemeente Leiden Realisatie van een P+R voorziening met natransport (RGL, fiets) aan 

de westzijde van de stad aan de A44 (transferium). 
P+R A44  X  

5.8 Gemeente Leiden Realisatie van een P+R voorziening met natransport aan de oostzijde 
van de stad aan de A4 (transferium). 

P+R A4   X 

5.9 Gemeente Leiden Realiseren van een P+R voorziening ROC-Lammenschans met SSL, 
RGL, bus, fiets als natransport. 

P+R Lammenschans X   

5.10 Gemeente Leiden 
Universiteit 
Leiden 

Realiseren van een P+R voorziening UL-Leeuwenhoek met RGL als 
natransport.  

P+R Leeuwenhoek  X  

  Parkeren openbare ruimte     



5.12 Gemeente Leiden Het na onderzoek en besluitvorming verminderen van 
parkeermogelijkheden in de openbare ruimte (voorbeeld: Oude Vest, 
Lange Mare, Aalmarkt etc), met als doelen: 
• het terugdringen van autoverkeer in de binnenstad,  
• het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte,  
• het stimuleren van gebruik van de gebouwde 

parkeervoorzieningen (hogere bezettingsgraad); onder conditie 
van voldoende toegevoegde capaciteit in de bebouwde 
parkeervoorzieningen. 

Verminderen straatparkeren  X  

 
 
 

  
Informatie voorziening 

    

5.15 Gemeente Leiden Onderzoek (naar optimaal gebruik en beheer), besluitvorming, 
realisatie en beheer van het Parkeer Route Informatie Systeem, 
gekoppeld aan de bestaande en nieuw te realiseren 
parkeervoorzieningen, P+R voorzieningen en de private garages met 
medegebruik. 

Uitbreiding PRIS X   

5.16 Gemeente Leiden Toevoegen van duidelijke bewegwijzering – bij voorkeur in aansluiting 
op de Leidse Loper – vanuit de uitgang van de parkeervoorziening 
naar de binnenstad of locaties in de binnenstad. 

Bewegwijzering bronpunten naar 
binnenstad 

 X  

  Fietsen bij station     

5.17 Gemeente Leiden Het - na onderzoek op noodzaak en haalbaarheid - toevoegen van 
5.000 fietsstalplaatsen in het stationsgebied. 

5000 extra fietstalplaatsen station  X  

5.18 Gemeente Leiden Het in het stationsgebied vervangen van de naar schatting 500 
fietsstalplaatsen van de huidige gecombineerde taxi/fietsenstalling, die 
verloren gaan door het tracé van de RijnGouwelijn. 

Vervanging 500 fietsstalplaatsen 
station 

 X  

5.19 Gemeente Leiden Het onderzoeken en ontwikkelen van een beheer- en exploitatieplan 
van alle fietsenstallingen in het stationsgebied, resulterend in 
overeenkomst(en) met de betrokken partijen (private stallingen, NS 
Fiets, NS Poort, publieke stallingen-gemeente Leiden) 

Beheer- en exploitatieplan 
fietsenstallingen station 

 X  

  Fietsen in kernwinkelgebied     

5.25 Gemeente Leiden Het onderzoeken en ontwikkelen van een beheer- en exploitatieplan 
van alle fietsenstallingen in het kernwinkelgebied, resulterend in 

Beheer- en exploitatieplan 
fietsenstallingen kernwinkelgebied 

X   



overeenkomst(en) met de betrokken partijen (private stallingen, 
publieke stallingen-gemeente Leiden) 

5.26 Gemeente Leiden Het door gericht en adequaat uitvoeren van toezicht en handhaving 
tegengaan van fietsgebruik van de straten van het kernwinkelgebied 
binnen de winkelopeningstijden (gedifferentieerde aanpak voor 
fietsparkeren, fietsen en locaties, straten).  

Bekendmaking en handhaving 
fietsstalregels kernwinkelgebied 

X   

  Fietsen bij P+R voorziening     

5.27 Gemeente Leiden Onderzoek naar het (op commerciële basis) beschikbaar stellen van 
fietsen als natransport bij P+R Voorzieningen. 

Fietsen als natransport aanbieden 
bij P+Rvoorzieningen 

 X  

5.28 Gemeente Leiden Onderzoek naar het realiseren van (publieke / private) fietsenstallingen 
bij P+R voorzieningen. 

Fietsenstallingen bij 
P+Rvoorzieningen 

 X  

 
6. Meer en betere winkel- en horecavoorzieningen 
 
      Wethouder Pieter van Woensel - Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken 
      Wethouder Marc Witteman - Economie en Sport 
 
  A1 Kernwinkelgebied     
6.3 Gemeente Leiden Realisatie van het Aalmarktproject eventueel in verschillende blokken 

(Waagblok, Standgehoorzaalblok). 
Toegevoegde grote en kleinere units 
op de Aalmarkt 

 X  

  De Breestraat     

6.6 Gemeente Leiden Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de Breestraat als 
vestigingslocatie voor kwaliteitswinkels en speciaalzaken door het 
verbeteren van het verblijfsklimaat voor de bezoekers. Een onderzoek 
naar de juiste en integrale mix van maatregelen om dit effect te 
bereiken beslaat in ieder geval: herinrichting van het straatprofiel, de 
openbare ruimte (straatmeubilair, groen e.d.), de kwaliteit van de 
gevels en het gebruik daarvan (reclame), informatievoorziening, 
branchering, toegankelijkheid voor voetgangers, fietsen en openbaar 
vervoer. 

Verbeteren verblijfsklimaat 
Breestraat lange termijn 

X   

  Grootschalige retail     



6.8 Gemeente Leiden Mogelijkheden voor grootschalige retail (bv. mediamarkt)  is er in de 
ontwikkellocatie Morspoort  

?    

  Retail ontwikkeling     

6.10 Gemeente Leiden Het opstellen van een uitvoeringsprogramma  - als onderdeel van 
programma Binnenstad – bestaande uit inspanningen van diverse 
aard (stimuleren, faciliteren) gericht op de ontwikkeling van retail. 

Actieve aanpak stimuleren 
detailhandelnota 

X   

6.11 Gemeente Leiden Het doorlichten van bestemmingsplannen (Binnenstad I en Binnenstad 
II) en het waar nodig opstellen van voorstellen tot aanpassing en 
uitvoering van de voorstellen, met als doel de vestiging van de 
typische zwerfmilieu winkels en de bijpassende vestiging van horeca 
mogelijk te maken. 

Planologische voorwaarden voor 
vestiging winkels en horeca 

X   

6.12 Gemeente Leiden Onderzoek naar nut & noodzaak en daaropvolgende planvorming voor 
acquisitie van retailmerken, ketens, franchisers (bijvoorbeeld door pro-
actief accountmanagement). Instellen van een brancheringscommissie 
die advisiezen uitbrengt voor branchering van belangrijke 
winkelpanden. 

Brancheringscommissie 
Acquisiteur retail 

X   

  Horeca concentratie locaties     

6.14 Gemeente Leiden Het opstellen van een uitvoeringsprogramma  - als onderdeel van 
programma Binnenstad – bestaande uit inspanningen van diverse 
aard (stimuleren, faciliteren) gericht op de ontwikkeling van horeca 
concentratie locaties. 

Uitvoeringsprogramma 
horecacontratiepunten 

X   

  Horeca organisatie     

6.17 Gemeente Leiden 
KNHV, afdeling 
Leiden 

Onderzoek wenselijkheid en haalbaarheid van de oprichting van 
locatiegebonden horeca ondernemersverenigingen in de binnenstad – 
in analogie van de winkeliersverenigingen – met als doel de directe 
betrokkenheid bij ontwikkelingen en gebeurtenissen (evenementen) te 
vergroten. 

Oprichting vereniging 
horecaondernemingen Leidse 
Binnenstad 

   

 
7. Meer en beter aanbod van culturele activiteiten en evenementen 
 
      Wethouder Jan-Jaap de Haan - Cultuur, Werk en Inkomen 
 



  Cultureel product & promotie     

7.4 Gemeente Leiden Onderzoek de mogelijkheid om de programmatische trekkracht 
van het cultuurkwartier (gebied Oude Vest – Oude Singel met 
daarin de Lakenhal, de Nobel, het Scheltema, Imperium, de 
Marekerk en de Leidse Schouwburg) te vergroten door een 
aantrekkelijke fysieke buitenruimte te creëren en door horeca toe 
te voegen. 

Cultuurkwartier versterken dmv 
horeca en openbare ruimte 

X   

  Podiumkunsten     
7.5 Gemeente Leiden Onderzoek naar vraag en aanbod podia in de binnenstad en 

podiumprofilering, resulterend in een visie op de ontwikkeling en 
exploitatie van de podia op korte, lange en middellange termijn. 

Visie op podia  X  

7.8 Leidse Schouwburg Ontwikkel – vanuit de “makers creatieve drang” - een festival idee 
op en rond de Burcht waarbij de stad als openlucht podium wordt 
gebruikt. 

Festival rondom de burcht  X  

  Musea     
7.9 Gemeente Leiden Het uitvoeren van gemeentelijke inspanningen gericht op het 

behouden van en waar mogelijk stimuleren van de 
aantrekkelijkheid van de in Leiden gevestigde musea door 
ondersteuning op gebied van promotie, huisvesting, 
bereikbaarheid. 

Nog sterkere musea X   

 Gemeente Leiden Cultureel erfgoed / stadshistorie     
7.17 Gemeente Leiden Realisatie van nieuwe informatieborden bij monumenten, bij 

voorkeur in de (aangepaste) vormgeving van de Leidse Loper. 
Nieuwe vormgegeven 
informatieborden bij monumenten 

X   

7.19 Gemeente Leiden Realisatie van het bezoekerscentrum van het Archeologisch 
Centrum in het voormalige Weeshuis op de Hooglandse 
Kerkgracht. 

Bezoekerscentrum van het 
Archeologisch Centrum 

 X  

7.20 Stichting Open 
Monumentendagen 

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar PDA 
wandelingen waarbij de bezoeker met behulp van GPS op de 
juiste locatie de juiste cultuurhistorische informatie krijgt. 

PDA wandelingen X   

7.21 Stichting Open 
Monumentendagen 

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar uitgebreide 
openstelling van monumenten, met name in het toeristische 
seizoen. 

Monumenten openstellen buiten 
monumentendagen  

X   



7.22 Universiteit Leiden Verdere ontwikkeling en fysieke uitbouw van de faculteit der 
geesteswetenschappen. 

Faculteit der 
Geesteswetenscahppen 

 X X 

7.23 Universiteit Leiden Uitbreiden publieksgebied van de Hortus rond de Sterrewacht en 
restauratie van kassen en gebouwen in de Hortus 

Vergroting Hortus  X  

7.24 Universiteit Leiden Ontwikkeling van een internationaal georiënteerd 
bezoekerscentrum in de Sterrenwacht. 

Bezoekerscentrum sterrenwacht  X  

  Evenementen en congressen     

7.30 Leiden Marketing 
ROC 

Onderzoek de haalbaarheid van de inzet van studenten van het 
ROC, HBO als een mix van stages en werkkracht voor de 
organisatie en uitvoering van evenementen, festivals en 
congressen: “de stad als werkplaats”. 

Inzet van studenten bij 
evenementen, festivals en 
congressen 

X   

 
8. Meer en betere promotie 
 
      Wethouder Marc Witteman - Economie en Sport 
 
  Visitor Centre Leiden     

8.3 Leiden Marketing Realisatie grote digitale scherm met voldoende en juiste content aan 
buitenzijde van het VCL. 

Informatiescherm Visitor Centre  X  

8.4 Leiden Marketing Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van een “Expat 
Center” als onderdeel van het VCL, gericht op informatievoorziening 
en promotie aan in en in de omgeving van Leiden wonende expats. 

Expat centre onderdeel van Visitor 
Centre 

 X  

  (Digitale) Informatievoorziening     

8.7 Leiden Marketing Onderzoek naar strategische locaties (bronpunten, toeristische 
bezoekplaatsen e.d.) voor informatiezuilen. 
Onderzoek naar keuze, investeringsmogelijkheden, onderhoud, 
eigendom & beheer van de informatiezuilen. 
Op basis van goed content management systeem en verbeterde 
content, het kunnen leveren van content aan digitale informatiezuilen 
(bijvoorbeeld plattegrond-, parkeer-, evenementen- en overige 
gegevens). 
Idem informatievoorziening op toegangswegen. 

Informatiezuilen op diverse plaatsen 
in de stad  

 X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 

 



8.9 Leiden Marketing Digitale Nieuwsbrief voor verschillende doelgroepen: 
Extern:  
1) Iedere virtuele bezoeker van de portal Leiden ontvangt frequent de 
Leidse digitale nieuwsbrief. Met informatie, wetenswaardigheden, een 
culturele kalender, Leiden in het nieuws, etc.  
2) een zakelijke nieuwsbrief voor zakelijke relaties 
Intern: 
1) zakelijke informatie voor betrokken stadspartners over voortgang en 
ontwikkeling van het programma van Leiden Marketing en over de 
uitvoering daarvan. 

Nieuwsbrief X   

8.10 Gemeente Leiden Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van de omvorming van 
de huidige Stadskrant in een nieuwe stadskrant voor verschillende 
doelgroepen en met verschillende boodschappen.  

Nieuw vormgegeven stadskrant  X  

  Promotie     

8.12 Leiden Marketing Als spin-off van het Expat Center, de realisatie van Leiden Press: 
Internationaal georiënteerde hoogwaardige  Leidse 
informatievoorziening voor de hoogopgeleide kenniswerker 

Leiden Press, informatievoorziening   X  

8.15 Museumgroep 
Leiden 

Onderzoek wenselijkheid en haalbaarheid van deelname aan 
internationaal programma ‘Holland Arts Cities’ van het NBTC, 
onderdeel wetenschap. 

Deelname aan Holland Arts Cities  X  

8.17 Leiden Marketing Onderzoek mogelijkheid voor betaalde publicity voor Leiden voor 
internationale doelgroep (bijvoorbeeld KLM Holland Herald inflight 
magazine, maar ook opname in diverse producten van Lonely Planet). 

Internationale publiciteit  X  

  Zichtbaar en te gebruiken in de stad     

8.20 Leiden Marketing Ontwikkeling van Citycard: Digitale kaart waarmee de kortstondige 
bezoeker aan Leiden zichzelf toegang kan verschaffen tot tal van 
activiteiten. 

Citycard  X  

8.22 Leiden Marketing Onderzoek wenselijkheid en (financiële) haalbaarheid naar PDA 
tochten: Rondwandelingen door de stad, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van moderne locatie gerichte informatiemogelijkheden.  

PDAtochten  X  

 
 


