
Week van het Stadsgesprek 

Programma
Zaterdag 24 november
Opening Week van het Stadsgesprek en expositie
Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Stadhuisplein
Kom een kop koffie drinken met wethouder Fleur Spijker (duurzame ver-
stedelijking)! Om 11.00 uur geeft zij het startsein voor de week van het 
stadsgesprek. 
Neem vooral de kinderen mee, ook voor hen is er een leuke activiteit.

Maandag 26 november
Leiden 2040: Werken en ondernemen in de stad
Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: PLNT, Langegracht 70
Sluit je werkdag af met een broodje en ga met onder andere Peter Savelberg 
in gesprek over de Leidse economie in 2040: Welke bedrijven vestigen zich 
in Leiden en hoe houden we de stad bereikbaar?

Dinsdag 27 november
Leiden 2040: de groeiende stad
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Red Carpet Lounge, Stationsweg 31-33
Leiden gaat groeien: hoe doen we dat op z’n Leids? Waar en voor wie gaan 
we bouwen? Hoe realiseren we duurzame verstedelijking? Wat als de stad 
autoluw wordt? En hoe houden we de groeiende stad leefbaar? In een 
setting à la DWDD gaan we graag met u in gesprek!

Woensdag 28 november
Leiden 2040: de identiteit van de stad
Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: Scheltema, Marktsteeg
In samenwerking met het RAP organiseren we ‘Stadscafé meets Stadsgesprek’. 
Het water is een van de belangrijkste elementen in de stad. Wat zegt het 
water over Leiden in 2040? Welke identiteit heeft Leiden nog meer en hoe 
versterken we die? En hoe gaan we om met Leiden als kennisstad, cultuur-
stad en stad van historie? 

Donderdag 29 november
Leiden 2040: de sociale stad voor iedereen
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Het Gebouw, Arubapad 2
Hoe maken we een stad voor alle generaties? Hoe geven we alle doelgroe-
pen een plek? Hoe gaan we elkaar overal ontmoeten? Wat vraagt dit van 
de fysieke leefomgeving?

Vrijdag 30 november
Wrap-up Talkshow
Tijd: 16.00-18.00 uur en aftertalk
Locatie: Scheltema, Marktsteeg
Benieuwd wat het resultaat is van de hele week? In een afwisselende talk-
show laten we door middel van pitches, beeld en interviews zien waar we 
nu staan en hoe we verder gaan.

Week van het Stadsgesprek Leiden 2040
24-30 november 2018

Elke dag staat een ander thema cen-
traal en is één van de wethouders aan-
wezig om te luisteren en mee te 
praten. De bijeenkomsten zijn vrij toe-
gankelijk voor iedereen die mee wil 
denken over onze Leidse toekomst.

Omgevingsvisie 2040
De gemeente is bezig om zich voor te 
bereiden op de toekomst en werkt 
aan een toekomstvisie voor de stad: 
de Omgevingsvisie Leiden 2040.

Vele vragen
Hoe wonen we straks? Parkeren we in 
2040 nog voor de deur of moet de 
auto de stad uit voor een gezonde leef-
omgeving? Hoe voorkomen we water-
overlast en hittestress? En hoe zorgen 
we er voor dat een groeiende stad als 
Leiden ook in de toekomst een stad is 
waar iedereen zich thuis voelt?

Praat, denk en doe mee!

Werken en ondernemen in de stad

De groeiende stad

De identiteit van de stad

Een sociale stad voor iedereen

Wrap-up Talkshow

Keuzes maken
In de toekomstvisie staan op hoofd-
lijnen de keuzes die we nu met elkaar 
moeten maken. De afgelopen maan-
den hebben veel bewoners, jongeren, 
maatschappelijke organisaties, onder-
nemers en professionals meegedacht 
over de antwoorden op deze vragen. 
Daarnaast hebben we te maken met 
een kader (verstedelijkingsnotitie) voor 
duurzame woningbouw.

Dilemma’s en meningsverschillen
Nu alles verzameld is zien we menings-
verschillen en dilemma’s. Om tot een 
toekomstvisie te komen moeten we 
keuzes maken. Keuzes, die de toe-
komst van onze stad aangaan, maken 
we samen. De gemeente haalt uw 
ideeën op tijdens de Week van het 
Stadsgesprek over Leiden 2040.

De gemeente organiseert de Week van het Stadsgesprek. Een week 
met een interactief en afwisselend programma met elke dag een bij-
eenkomst op wisselende locaties om met elkaar in gesprek te gaan 
over welke keuzes we willen, of soms móeten maken.

Wat voor economie willen we in 
Leiden 2040 hebben? Waar huisves-
ten bedrijven zich? Hoe houden we 
de stad bereikbaar en kunnen we 
functies mengen? Hoe behouden 
we een bruisend centrum maar ook 
voldoende winkels in de wijken?

Leiden bouwt niet om te groeien, maar bouwt omdát we groeien. Hoe 
doen we dat op een manier die Leiden past?

Het college heeft verschillende plek-
ken aangewezen waar Leiden zou 
kunnen verdichten. Maar hoe doen 
we dit? En wat betekent dat voor uw 
toekomst in Leiden? Hebben we straks 
nog een eigen auto voor de deur? 
Kunnen we spullen delen met de 
buren? Wonen we straks veel dichter 
op elkaar? Zorgen we zelf voor onze 
energie?

Onze stad in 2040
Kom naar de Red Carpet Lounge met 
uw ideeën, zorgen en vragen. 
Stadstedenbouwkundige van Leiden 
Hilde Blank daagt u uit om samen met 

Fleur Spijker (wethouder Duurzame 
Verstedelijking, Ruimte & Wonen), en 
Martine Leewis (wethouder Duur-
zaamheid, Mobiliteit & Beheer 
Openbare Ruimte) deze avond keuzes 
te maken over onze stad in 2040. 
Samen met experts gaan we in een 
mix van DWDD en RTL Late Night set-
ting en met elkaar in gesprek.

Dinsdag 27 november
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Red Carpet Lounge, 
Stationsweg 31-33

‘In Leiden 2040  
wonen mijn ouders  
om de hoek’
Mo / Junior Stadmaker

‘In Leiden 2040  
is mijn stad  
beroemd om onze 
kennis en innovatie’
Kirsten / Stadmaker‘In 2040 kun je in  

elke wijk wonen,  
werken en recreëren’
Bastiaan / Stadmaker

‘In Leiden 2040  
woon ik in mijn  
eigen gebouwde  
duurzame huis’
Britt / Junior Stadmaker

‘In Leiden 2040  
woon ik hoog met  
uitzicht op veel groen’
Caspar / schetsboek

‘In Leiden 2040  
spelen wij in straten  
zonder auto’s’
BSO de Kinderhaven / 
schetsboek

Wanneer we werken aan Leiden in 2040, doen we dit op een manier 
die bij Leiden past. Maar hoe zou dat moeten?

Ook Paul Dirkse (wethouder Kennis, 
Onderwijs, Sport en Financiën) spreekt 
hier graag informeel met u over.

Woensdag 28 november
Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1

Welke voorzieningen zijn nodig om op prettige wijze met elkaar in 
een wijk te wonen? Hoe houden we de wijken bereikbaar en toegan-
kelijk? En hoe zorgen we ervoor dat als u ouder wordt, u zo lang moge-
lijk in uw eigen huis en wijk kunt blijven wonen?

Het aantal mensen dat in Leiden 
woont groeit en daardoor veranderen 
wijken.

Voorbeeldwijken
Met de toename van mensen moeten 
we er ook voor zorgen dat er voldoen-
de ruimte overblijft om elkaar in de 
wijk te blijven ontmoeten, te bewegen 
en te spelen. Na een introductie door 
enkele experts gaan we met elkaar 
aan de slag met twee fictieve wijken 
die er in 2040 anders uitzien dan nu. 
Marleen Damen (wethouder Gezond-
heid, Jeugdzorg & Welzijn) is te gast 
en hoort graag uw keuzes en ideeën.

Donderdag 29 november
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Het Gebouw,  
Arubapad 2

Een wervelende slotbijeenkomst, die de dynamiek van de week recht 
doet! Start uw weekend in Scheltema en hoor, zie en beleef de high-
lights van de week.

Pitches, interviews en gesprekken 
worden afgewisseld met muziek. 
Onze stadsdichter Marianne van 
Velzen rondt af en vat de week dich-
terlijk samen in het Leidse stadsge-
dicht 2040.

Vrijdag 30 november
Tijd: 16.00-18.00 uur en aftertalk
Locatie: Scheltema, Marktsteeg

Kortom, hoe geven we vorm aan een 
economisch vitale stad met optimale 
bereikbaarheid waar mens, milieu en 
economie centraal staan?

Rondetafelgesprekken
We nodigen u uit om in PLNT met ons 
een broodje te eten en met elkaar van 
gedachten te wisselen over werken en 
ondernemen in Leiden 2040. Peter 
Savelberg schetst de wereldwijde ste-
delijke economische ontwikkelingen en 
vertaalt deze naar een Randstedelijk en 
Leids perspectief. Hierna gaan de deel-
nemers in kleine groepen in gesprek 
met Leidse experts en Yvonne van Delft 
(wethouder Werk, Inkomen, Economie 
& Cultuur).

In rondetafelgesprekken focussen we 
op vier verschillende thema’s:
• economie in 2040
• mobiliteit en bereikbaarheid
• circulaire economie
• robotisering.

Maandag 26 november
Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: PLNT,  
Langegracht 70

Martine Leewis 
Wethouder participatie
“In ons collegeakkoord staat Samen 
maken we de stad. Dat betekent dat 
het college en de gemeenteraad niet 
alleen keuzes maken vanachter het 
bureau, maar dat we juist graag het 
gesprek aan gaan. Verschillende men-
sen met verschillende verhalen maken 
de stad zo mooi als hij nu is. De ener-
gie die vrijkomt bij bewoners wanneer 
het over Leiden gaat is geweldig om 
te zien.”

Fleur Spijker 
Wethouder duurzame  
verstedelijking
“We staan in Leiden voor een grote 
opgave, met name omdat er steeds 
meer mensen in Leiden willen 
wonen en werken. Dit brengt veel 
kansen met zich mee, maar ook 
veel dilemma’s. We moeten nu al 
keuzes maken voor de inrichting van 
Leiden in 2040. Dit kan de gemeen-
te niet zelf, dit moeten en willen we 
samen doen met de bewoners van 
Leiden. Ik kijk er dan ook naar uit 
om iedereen te ontmoeten in de 
Week van het Stadsgesprek”.

Leiden is een stad van water, kennis, 
historisch erfgoed en cultuur. Al deze 
onderdelen maken Leiden tot wat het 
is. Welke identiteiten heeft Leiden nog 
meer? En hoe zorgen we dat de iden-
titeit die we willen zijn, ook terugkomt 
in de manier waarop we onze stad 
vernieuwen?

Stadscafé meets Stadsgesprek
Het RAP en de gemeente bundelen 
hun krachten en organiseren een 
spannende ontmoeting: Stadscafé 
meets Stadsgesprek.
Eerst bekijken we de stad vanaf het 
water: Landschapsarchitect Pierre-
Alexandre Marchevet (OKRA land-
schapsarchitecten) laat zien hoe water 
structuur geeft aan het stedelijk land-
schap. Matthijs Burger verhaalt over 
de relatie die de stad gedurende de 
geschiedenis met Leiden heeft gehad 
en hoe dit invloed heeft op de inrich-
ting van de buitenruimte.

In gesprek met de wethouder en 
elkaar
Vervolgens kunt u met Pieter van 
Straaten en Hilde Blank in gesprek 
over de rol van de verschillende iden-
titeiten van Leiden in de toekomst. 

Online enquête
Bent u niet in de gelegenheid een bijeenkomst te 
bezoeken maar wilt u wel meepraten? 
Vul dan vanaf zaterdag 24 november de enquête in  
op www.leiden.nl/2040!

Kijk voor informatie en uitgebreid  
programmaoverzicht op www.leiden.nl/2040.


