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Aan: de bewoner van dit pand

Leiden, 3 december 2018

Beste bewoner/ondernemer,
Zoals elk jaar organiseert Centrummanagement Leiden de Winter Wonder Weken. Deze
gezellige winterse periode start met de intocht van Sinterklaas en eindigt met de laatste dag van
de drijvende ijsbaan.
Dit jaar vinden binnen dit programma in uw woon- en/of werkgebied de volgende evenementen
plaats:
• de drijvende ijsbaan van vrijdag 7 december t/m zondag 6 januari
• het Bårr Winterfestijn van vrijdag 7 december t/m zondag 6 januari
• de Nostalgische Kermis van vrijdag 14 december t/m zondag 6 januari
• de tv-opnames van Joris Kerstboom op 15 en 16 december
• korenweekenden op 15&16 en 22&23 december
• de drijvende kerstmarkt van vrijdag 14 december t/m dinsdag 25 december
Van al deze evenementen heeft de stad Leiden en u als ondernemer veel profijt. Voor de
bewoners is het niet altijd een lust, maar ook een last. In de aanloop naar deze evenementen toe
hebben wij daarom dit jaar diverse gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners om
samen te kijken hoe we met passende maatregelen overlast kunnen beperken. Dit zit met name
in het geluid van de diverse evenementen en verkeershinder tijdens de op- en afbouwperiode.
Wij hopen dat met deze maatregelen de overlast inderdaad tot het minimum zal worden
beperkt.
Echter, het kan natuurlijk voorkomen dat er situaties ontstaan die niet zijn voorzien, zoals
verstoringen in apparatuur. Wij hebben daarom de afspraak gemaakt dat gedurende de periode
van dinsdag 4 december t/m maandagochtend 7 januari er te allen tijde een telefoonnummer
beschikbaar is waarop u contact op kunt nemen met de organisatie om overlast te melden. Dit
telefoonnummer is:

06-30031192.

Openingsevenement ‘Leiden Lumière’
Uiteraard hopen wij dat u dit nummer niet hoeft te bellen en dat de komende periode vooral
gezellig wordt. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons te proosten op vrijdagavond 7
december vanaf 18.00 uur in de Hooglandse Kerk, waarbij u wordt ontvangen met een warm
drankje, met een magische lichtshow door het Blauwe Uur en met een welkomstwoord door
Predikant Margreet Klokke en Wethouder Yvonne van Delft.
Met vriendelijke groet,
namens Centrummanagement Leiden,
Siebe Winnubst & Monique IJsselsteijn
Projectleiders Evenementen Winter Wonder Weken
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