
Uitnodiging 
 

Debat over de marketing van Leiden 
De werkgroep Leiden. Stad van ontdekkingen organiseert op woensdag 19 april een debat 
over de marketing van de stad Leiden. Een debatavond over de stad en haar ambities, onder 
leiding van Menno Bentveld.  

 
Wanneer:  woensdagavond 19 april 2006  
Hoe laat:  20:00 – 22:00, inloop vanaf 19:00 
Waar:   Scheltemacomplex (Marktsteeg 1) Leiden 
Aanmelden: bureaucommunicatie@leiden.nl 
Presentatie: Menno Bentveld 

 
Aanleiding is het onlangs verschenen rapport: ‘De ontdekking van Leiden; citymarketingplan 
Leiden 2006-2010’. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Bentveld voert het debat langs drie 
stellingen. Voor- en tegenstanders leiden de stellingen in, waarna een discussie met de 
aanwezigen volgt. 
 
De stellingen luiden: 
 

Help! De slaapstad Leiden wordt een spookstad. 
“Welke kant gaan we met Leiden op? Een bruisende internationaal georiënteerde stad gericht 
op kennis en cultuurhistorie óf een oase van rust in de Randstad waarin mensen rustig wonen 
en recreëren?” 
 

Nederland is te klein voor Leiden 
Leiden is een prachtige historische stad met kansen op de internationale markt. Als Leiden 
wil, zijn er mogelijkheden in Japan (Siebold) en Amerika (Pilgrim). Leiden moet zich op de 
internationale bezoekersmarkt richten, dan volgen de toeristen uit eigen land vanzelf. 
 

Voor Tineke Schouten moet je naar Alphen, voor de Bijenkorf 
naar Amsterdam 

Leiden heeft twee sterke punten: cultuurhistorie en kennisintensieve bedrijvigheid. Alle 
promotionele activiteiten moeten daaraan ondergeschikt zijn. Sommige zaken, een grote 
schouwburg, uitgebreide middenstad, moeten we gewoon aan anderen gunnen. Leiden heeft 
haar eigen sterke kanten. Daar zetten we ons geld op in. 
De werkgroep hoopt dat de debatten aanslaan en de opzet vormen tot een Leids 
debatcentrum. “Een stad als Leiden verdient een levendige debatcultuur”, aldus een van de 
initiatiefnemers Robert Strijk, “In Leiden is eigenlijk geen plek waar we eens buiten de 
politiek arena om goed met elkaar over een onderwerp in debat gaan. Bovendien is een 
debatcentrum een uitstekende plek om elkaar te ontmoeten.”  
 
De werkgroep Leiden. Stad van ontdekkingen is een groep stadspartners die zich ten doel 
heeft gesteld Leiden aantrekkelijk te maken voor bedrijven, studenten, bezoekers en 
bewoners. De initiatiefnemers van het debat zijn allen lid van de werkgroep: Hans van de 
Bunte (museumgroep), Pieter Jeroense (gemeente), Christine Smittenaar (universiteit) en 
Robert Strijk (centrummanagement).  
      
Het rapport ‘De ontdekking van Leiden; citymarketingplan Leiden 2006-2010’ kunt u 
downloaden op www.centrumvanleiden.nl of aanvragen bij bureaucommunicatie@leiden.nl  


