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Nieuw licht in
Nieuw Leyden
Loman Leefmans

LeidenDe straatverlichting een
grote delen van de wijk Nieuw
Leyden wordt binnen afzienbare
tijd vervangen. Vooral de lampen
die boven de straten hangen aan
zogeheten spandraden, krijgen
een staande vervanger.
Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Hoeveel euro de operatie
kost in de wijk tussen Willem de
Zwijgerlaan en Maresingel, is nog
onbekend. ’Voor de exacte invulling
zijn verschillende varianten in
beeld’, meldt de gemeente. Buurtbewoners mogen er binnenkort over
meedenken, maar led-verlichting
heeft de voorkeur.

Lampen aan kabels in Nieuw Leyden.

Eigenlijk moest het project al af
zijn, maar er trad vertraging op.
’Door de verschillende soorten gevels, de onduidelijkheid over aanleg, gegevens, revisie en overdracht,
zijn de problemen niet adequaat opgepakt’, zo verontschuldigt het
stadsbestuur zich.

Het is schipperen
tijdens de
El Cid Week
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Jacques Urlusplantsoen Middenterrein eindelijk opgeknapt
Leiden n De meermaals vertraagde
opknapbeurt van het middenterrein
bij het Jacques Urlusplantsoen begint
in januari. Dat heeft het stadsbestuur
bekendgemaakt.
Het middenterrein tussen de twee
lange en parallel gelegen flats in Zuidwest, staat al geruime tijd op de nominatie om grondig te worden aangepakt. Speeltoestellen en speelveldjes
worden opgeknapt en enkele bestaande parkeerplekken worden opgeofferd aan nieuwe grasvelden, bomen en bosschages.
De herinrichting had al in 2019 moeten beginnen en eindigen, maar de
klus werd steeds uitgesteld omdat
het plan ’complex’ was, zo meldde de
gemeente steeds, zonder een streefdatum te noemen. Die is er nu wel. In
oktober wordt een plan gepresenteerd en na de kerstvakantie gaat de
eerste schop de grond in. In maart
2021 volgt dan de feestelijke opening.
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Indonesische zusterorde wil naast wonen ook maatschappelijk actief zijn

Nonnen in opgeknapte kerk

Parkeergarages
in Leiden zijn
brandveilig
Loman Leefmans

Leiden n Zowel de boven- als
ondergrondse parkeergarages
in Leiden worden maandelijks
op brandveiligheid gecontroleerd. Bovendien beschikken
ze over de meest moderne protocollen, blus- en alarminstallaties. Dat meldt het stadsbestuur op vragen van VVDraadslid Tom Leest.

Loman Leefmans

Leiden n De Josephkerk aan de
Leidse Herensingel wordt volgend jaar grondig opgeknapt. Na
afloop van het ingrijpende miljoenenproject vestigt er zich een
zusterorde uit Indonesië. Dat bevestigt het parochiebestuur.
De kerk aan de singel heet officieel
de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart
St. Josephkerk. Het gebouw is 95
jaar oud en een Rijksmonument.
Het pand wordt, net als enkele
andere katholieke kerkgebouwen
in Leiden en directe omgeving,
beheerd door het bestuur van de
parochie van de heiligen Petrus en
Paulus.

In een grote stadsgarage in het
centrum van Alkmaar brak eerder deze zomer een forse brand
uit. Die bleek weliswaar aangestoken, maar de brandweer
kreeg het vuur moeilijk onder
controle waardoor zeker 160
auto’s beschadigd raakten.
Vooral het vuur uit een elektrische auto, bleek lastig te bedwingen.

Lastig
Dat bestuur had de afgelopen jaren
de lastige taak om te beslissen
welke kerken behouden blijven en
welke een andere functie krijgen of
zelfs worden afgestoten. De Josephkerk houdt zijn rol als Godshuis en dat was vijf jaar geleden al
duidelijk toen de buitenkant van
het complex werd opgeknapt en de
hoge kerk maandenlang in de
steigers stond.
Nu ligt er een nieuwe aanvraag
bij de gemeente voor een ingrijpende verbouwing en verduurzaming van het interieur. Ook de
bijgebouwen aan onder meer de
Alexanderstraat worden deels
gesloopt en grootscheeps opgeknapt. Daarvoor heeft het Rijk een
subsidie van 2,6 miljoen euro toegekend. ,,De verbouwing kost
meer, en de rest moeten we dus
zelf bijleggen, maar we zijn trots
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De Josephkerk in de steigers tijdens de vorige verbouwing.

dat we deze subsidie hebben gekregen’’, aldus Stefan Tax, woordvoerder van het parochiebestuur.
De komende verbouwing verloopt volgens een plan van het
Leidse architectenbureau Veldman
Rietbroek. In december wordt een
aanbesteding voor de klus uitgeschreven en Tax hoopt dat in januari de verbouwing kan beginnen,
waarna de oplevering een jaar later
volgt.
Waar de bestuursleden zo moge-

lijk nog trotser op zijn dan de
aanstaande renovatie, is de komst
van een zusterorde naar Leiden.
,,Uit Indonesië dus, ze zijn nu al
bezig om Nederlands te leren’’,
aldus Tax.

Jezus, Maria en Jozef
De zusters van de congregatie
Jezus, Maria en Jozef - hun aantal
is nog onbekend - gaan zich niet
alleen om de dagelijkse gang van
zaken in de vernieuwde Joseph-
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kerk bekommeren. Ze willen naast
wonen en bidden ook maatschappelijk actief worden in Leiden.
Een andere sociaal maatschappelijke operatie waarbij de lokale
katholieke kerk nadrukkelijk is
betrokken, treedt al dit najaar in
werking. In de pastorie van de
Lodewijkskerk aan de Steenschuur
opent volgende maand het Babyhuis. Dat is een opvangplek voor
(jonge) moeders bij wie uithuisplaatsing van hun baby’s dreigt.

Naar aanleiding van die brand,
vroeg Leest zich af hoe het in
Leiden is gesteld met de veiligheid in de gemeentelijke garages. Die is goed, volgens het
stadsbestuur. Vorig jaar is bijvoorbeeld een uitgebreide
brandoefening uitgevoerd in
de garage onder de Lammermarkt. Bovendien: ’alle parkeergarages hebben een combinatie van verschillende
brandveiligheidsinstallaties
en protocollen om de brandveiligheid te waarborgen.’
Verder zijn in de Leidse garage de oplaadplekken voor elektrische auto’s altijd dicht bij
(nood)uitgangen of trappenhuis.

