
    

 

PERSBERICHT  

Strategisch partnerschap StudentenStad verlengd 

Unieke samenwerking tussen studenten en de stad voor 7e jaar op rij vastgelegd 

Leiden, 10 februari 2022 - Op donderdag 10 februari ondertekenden studentenverenigingen, de 

Plaatselijke Kamer van Verenigingen, Leiden&Partners en gemeente Leiden voor de zevende 

keer het strategisch partnerschap StudentenStad. Nieuw dit jaar is dat naast Minerva, 

Augustinus, SSR, Catena en Quintus ook de roeiverenigingen Njord en Asopos hun 

handtekening onder de samenwerking zetten. 

 

Paul Dirkse, wethouder studentenzaken: “In een stad met ruim 30.000 studenten is de verbinding 

tussen student en stad van groot belang. Het is onderdeel van de identiteit van onze stad. Dit 

partnerschap versterkt die verbinding, dat doen we nu al zeven jaar met veel plezier én resultaat. We 

geven alle ruimte aan het talent van studenten voor het organiseren van connecties met inwoners, via 

ontmoetingen en evenementen. De studenten kunnen daarin vertrouwen op de begeleiding van 

Leiden&Partners. Daarnaast doen de studenten via de Denktank mee met hun inbreng op 

maatschappelijke vraagstukken.”  

 

Roeiverenigingen 

Het partnerschap ontstond zes jaar geleden als een unieke samenwerking tussen de Leidse 

studenten en de stad. Naast de vijf grote studentenverenigingen sluiten dit jaar ook K.S.R.V. Njord en 

A.L.S.R.V Asopos de Vliet aan. “Njord is al 148 jaar verbonden aan de stad Leiden en is daarom blij 

en trots om tot dit partnerschap toe te treden” licht Floris Gerritsen, Praeses van K.S.R.V. “Njord” toe. 

“Zeker omdat wij als studenten in Leiden een grote groep zijn en samen het verschil kunnen maken. 

Hier willen wij ons dan ook graag voor inzetten,” vult Willemijn Schouten, Praeses van A.L.S.R.V 

Asopos de Vliet aan.  

 

Activiteiten 

Martijn Bulthuis, directeur Leiden&Partners: “De afgelopen zes jaar hebben studenten allerlei 

evenementen georganiseerd die de Leidse studenten en inwoners met elkaar verbinden. Denk 

bijvoorbeeld aan een duurzaamheidsfestival en de inmiddels jaarlijkse reanimatiedag. Met het 

verlengen én het uitbreiden van de samenwerking laten we zien dat Leiden een gave studentenstad 

is, waar studenten echt onderdeel uitmaken van de stad. Kunnen meedenken en de ruimte krijgen om 

hun stempel te drukken op de stad.” 

 

De activiteiten variëren van de ‘Leidse dag van de Vrijheid’ tot de ideëenwedstrijd Project071. Ook dit 

jaar organiseren de studentenverenigingen weer leuke evenementen om de studenten te verbinden 

met de inwoners. Zo staat er dit jaar ‘De Langste Tafel van Leiden’, een geheel verzorgd diner voor 

eenzame ouderen, en de jaarlijkse reanimatiedag op de planning. 



    
 

De ondertekening van het convenant vond plaats op de sociëteit van Quintus. Bekijk hier het filmpje. 

 

Meer informatie over Student & Stad is te vinden op www.studentenstadleiden.nl. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Plaatselijke Kamer van 

Verenigingen, via info@pkvv.nl of u kunt bellen naar 071-2340052 van ma t/m vrij tussen 11.00-15.00 uur. 

 

Leiden wordt ook wel gezien als dé studentenstad van Nederland. De stad kent een rijke historie die onlosmakelijk verbonden 

is met de universiteit en haar studenten, en ook tegenwoordig zijn de studenten niet meer weg te denken. 
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