23 april 2020
Week 17, Jaargang 28

Hulp van de GOED wijkambassadeurs

Tot en met 19 mei

Leiden Noord verduurzaamt

Coronamaatregelen verlengd

Anja en Axel zijn GOED wijkambassadeurs in Leiden Noord. Ruim
20 jaar geleden verhuisden ze uit Duitsland naar een huis uit 1920 dat
ze verbouwden en verduurzaamden. Naast grote investeringen,
was er ook oog voor kleine, energiebesparende maatregelen.
zonder grote investeringen kunnen
profiteren van een lagere energierekening.

Vanuit haar werk als interieurarchitect
probeert Anja mensen te motiveren
om duurzame maatregelen te nemen.
Inspiratie en technische ondersteuning
“We inspireerden onze buren al met
onze ervaringen, toen de gemeente
in 2016 op zoek ging naar wijkam
bassadeurs hebben wij ons gelijk
aangemeld.” Axel geeft op de
achtergrond vooral technische ondersteuning, Anja is vooral actief naar
buiten toe en wil bewoners meenemen in de duurzaamheidsuitdaging.
Verhuurders
Anja: “Het ambassadeurschap is een
mooi platform veel mensen te bereiken,
het geeft veel voldoening te zien dat
steeds meer mensen gaan verduurzamen.” Anja ziet ook een rol voor
huurders en verhuurders: “Mijn wens

is dat er veel meer maatregelen
door corporaties worden uitgevoerd.”
“Leg je wens bij je corporatie of
woningeigenaar neer. Je vergroot de
impact als je dit met een groep huurders samen doet.”
Zonder grote investeringen
Als wijkambassadeur kwam Anja ook
in aanraking met mensen die vaak
lastiger zijn te bereiken zoals huurders,
maar ook laaggeletterden. Met name
onder sociale woninghuurders is niet
veel financiële ruimte om duurzame
investeringen te doen.
Anja wil deze groep Leidenaren
betrekken bij de duurzaamheidsuitdaging en laten zien hoe ook zij

Energiecoaches
De gemeente gaat dit jaar een samenwerking aan met de 14 energiecoaches die vorig jaar zijn opgeleid.
Huurders kunnen binnenkort op hen
een beroep doen en de gemeente
gaat dit ondersteunen o.a. door voor
huurders gratis materialen beschikbaar te stellen.

Anja’s GOED-TIP:
‘Kijk niet alleen naar de
stroomopbrengst als je zonnepanelen overweegt.
Zonne panelen geven ook
schaduw op het dak waardoor
je zolder minder opwarmt’.

Foto: Buro JP

Maar het is ook fijn om te zien dat
studenten allerlei initiatieven ontplooien om (oudere) inwoners te helpen.
In en bij het studentenhuis
Studenten in een studentenhuis
vormen geen huishouden. Dat betekent dat zij zich binnen liefst ook aan
de 1,5 meter afstand houden en de
overige adviezen opvolgen, zoals blijf

zoveel mogelijk thuis, was regelmatig
je handen en ga bij klachten niet
naar buiten.
Met het mooie weer zitten studenten
graag op de stoep voor hun huis. Mag
dat? Ja, dat mag, maar als een groep
van drie of meer studenten samen
buiten zit, moeten zij 1,5 meter
afstand van elkaar houden.
Mooie initiatieven van studenten
De Leidse studenten laten zich van
hun beste kant zien in deze tijd. Zo
werden er al 1.000 bloemen bezorgd
bij mensen in de binnenstad, worden
boodschappen gedaan voor de buren
of wordt de hond uitgelaten. Ook
bellen studenten met buurtbewoners
voor het maken van een praatje.

overheid) leest u hier meer over.
De gemeente Leiden zorgt ervoor
dat de informatie op
www.leiden.nl/vragencorona en op
www.leiden.nl/faqcorona (Engels)
wordt aangepast op basis van de
maatregelen en uitzonderingen die
de regering bekend heeft gemaakt.

Lintjesregen en Koningsdag

Informatie
Lees het volledige interview op
www.gagoed.nl/wijkambassadeurs.
Volgende keer: wijkambassadeur
Stevenshof Ckees van Oijen.

Studenten en corona

De studenten van Leiden hebben
het best lastig in coronatijd.
Studeren kan nu alleen online, als
ze afstuderen mag er maar weinig
publiek bij zijn en is er geen
borrel of feestje. Daarbij was er
veel verwarring over de regels
voor de studentenhuizen.

Dinsdag 21 april maakte de regering
bekend dat de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus te
beperken worden verlengd tot en
met 19 mei. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en
jongeren. Op https://bit.ly/3bqeS4o
(link naar het bericht van de rijks-

Blijf op de hoogte van
het nieuws van de
gemeente Leiden!
Abonneer je op
www.leiden.nl/stadsnieuws

Helaas is het dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om
iedereen die een koninklijke onderscheiding krijgt te huldigen in de
Hooglandse Kerk. Ook Koningsdag wordt in aangepaste vorm gevierd.
Voor beide feestelijke gelegenheden
zijn alternatieven bedacht.
Lintjesregen
De lintjesregen zal niet ongemerkt
voorbij gaan. Burgemeester Lenferink
verrast op vrijdag 24 april alle gedecoreerden met een videotelefoontje,
zodat ook een klein groepje familie
en vrienden kan meekijken. Overige
geïnteresseerden kunnen de toespraken van de burgemeester later online
terugkijken op het Youtube-kanaal
van de gemeente en sociale media.
Uiteraard worden de kersverse ridders
getrakteerd op taart en bloemen.
In de Stadskrant van volgende week
vindt u hiervan een fotoreportage.
Koningsdag
Onder het motto ‘thuis maar toch
samen!’ heeft de Oranjevereniging
Leiden voor maandag 27 april een
alternatief programma gemaakt.
Alles is de hele dag te volgen op
www.sleutelstad.nl/tv.
Om 9.45 uur klinken de klokken in
de hele stad en om 10.00 uur zingen
we samen met de burgemeester
het Wilhelmus.
Vanaf 11.00 uur is een overzicht van de
GoudenPetje-inzendingen te zien. Ook
meedoen? Kijk onderaan dit artikel.
De Oranjevereniging Leiden trakteert
op tompouces. Samen met leden
van het college van B&W gaan ze
deze bezorgen bij o.a. studentenhuizen, diverse instellingen, de politie

en de brandweer.
Om 16.00 uur brengt iedereen in
Nederland een feestelijke toost uit op
de verjaardag van de koning. Daarna
zingen we gezamenlijk het Leids volkslied en wordt de winnaar van het
Gouden Petje bekend gemaakt.

Wilhelmus van
Nassouwe
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Deelnemen aan Gouden Petje
Meedoen kan dit jaar ook! Neem een
optreden op via de videomogelijkheid
van je telefoon en stuur dit naar
goudenpetje@sleutelstad.nl.
• Het filmpje moet in
landscapestand (liggend) zijn
opgenomen.
• Hou de telefoon niet te ver weg
in verband met het geluid.
• Inzenden kan tot zaterdag 25 april
17.00 uur.
‘Thuis maar toch samen’
Maak alles thuis mee op maandag
27 april via www.sleutelstad.nl/tv.

Leiden, trots van Neerlands steden
Parel van het Hollands land
Stad van heden vol verleden
Stad van werk met hart en hand
Plaats van dromen en van daad
Waar ieder blijft en niemand gaat
Leiden stad van denken en doen
Stad van mijn hart door nu en toen
het tweede couplet vindt u op
https://3october.nl/.

Stadskrant
LSF, Topsport Leiden en gemeente

Platform ondersteuning Leidse sport
Sportlocaties die gesloten zijn,
trainingen en wedstrijden die niet
doorgaan en competities die niet
van start gaan of die niet worden
uitgespeeld.
Ook de Leidse sportverenigingen
worden geraakt door de maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

deze crisistijd en een goed beeld te
krijgen van de impact van de crisis op
de sport in Leiden lanceren de Leidse
Sportfederatie (LSF), Topsport Leiden
en de gemeente Leiden een platform:
www.leiden.nl/corona/sport. Hier
staat een actueel overzicht van alle

landelijke en lokale maatregelen waar
sportverenigingen gebruik van
kunnen maken. En u vindt er ook
voorbeelden van andere verenigingen
hoe zij omgaan met de sluiting van
de clubs, maar toch met elkaar in
contact blijven.

Platform
Om verenigingen te ondersteunen in

Budgettraining online
De Stadsbank heeft samen met MBO Rijnland de eerste online budgettraining gestart. Vanwege het coronavirus kon deze niet op de geplande
locatie plaatsvinden, want dat heeft wél de voorkeur.
Nu heeft een groep van ongeveer
7 deelnemers de primeur om de
lessen te volgen via een video conference gesprek. We zijn blij dat de deelnemers de training op deze manier
kunnen doen om het geleerde daarna
in de praktijk te kunnen toepassen.
Ook meedoen aan de training?
Bent u ook geïnteresseerd in een bud-

Onderzoek RIVM, GHOR en GGD

Meer weten of aanmelden
Bel voor informatie of om u aan te
melden naar (06) 40735253.

Tijdelijk langer geldig

Draagvlak coronamaatregelen
Nederland is al een tijd in de ban van het coronavirus. De overheid
roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de
verspreiding van het virus te beperken. Maar doen we dit ook? En hoe
ervaren we dat?

gettraining? Wilt u bijvoorbeeld weten
hoe u een maandbegroting opstelt,
of orde kunt creëren in uw administratie? Meld u dan aan voor de volgende budgettraining die op dinsdag
2 juni van start gaat.

Rijbewijs verlopen?

En zo de verspreiding van het virus
beter tegengaan.

Daarover gaat het onderzoek dat
RIVM samen met de regionale GGD’en
uitvoert in opdracht van het RIVM en
GGD GHOR Nederland.

sluiten bij het gedrag van mensen en
wil weten wat de redenen voor
mensen zijn om zich wel of niet aan
de maatregelen te houden.

Meedoen en meer informatie
Wilt u meedoen? U vindt het onderzoek op https://bit.ly/2VHQ414.
Invullen kan tot en met morgen,
vrijdag 24 april. Alle antwoorden
worden vertrouwelijk behandeld.

Waarom dit onderzoek?
De overheid wil de coronamaatregelen zo veel mogelijk laten aan-

Met de resultaten van het onderzoek
kan de overheid het beleid én de
communicatie erover verbeteren.

Meer informatie vindt u op www.rivm.
nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/
gedrag.

Geboorteaangifte nu ook online

De minister van Infrastructuur en
Waterstaat heeft besloten dat er een
tijdelijke oplossing komt voor de
rijbewijzen die (zijn) verlopen in de

periode vanaf 16 maart. Omdat de
mogelijkheden om het rijbewijs te
verlengen beperkt zijn, blijven alle
rijbewijzen geldig tot 1 juni 2020.

Herinnering vragenlijst

Ondernemers en corona
Bent u ondernemer in Leiden?
Welke effecten merkt u van de
coronacrisis? En is de gezamenlijke informatie vanuit de gemeente en samenwerkingspartners
voldoende of mist u nog iets?

voor alle ondernemers in Leiden, van
zzp’ers tot internationale bedrijven.
Waar te vinden?
Ga naar www.leiden.nl/ondernemerscorona en klik op de button Enquête.
De vragenlijst is ook in het Engels
beschikbaar. U kunt de enquête invullen tot en met zondag 26 april.

Bent u net vader of moeder geworden
en is uw baby in het ziekenhuis geboren? Dan hoeft u voor de geboorteaangifte de deur niet meer uit.
Het is nu mogelijk om via de website
aangifte te doen van een geboorte.

Laat het ons weten door het invullen
van de enquête. Speciaal ontwikkeld

Kijk voor meer informatie op:
www.leiden.nl/geboorteaangifte.

Op maandag 27 april zijn vanwege Koningsdag de volgende wijzigingen
in de afvalinzameling.

Afvalinzameling op Koningsdag

• In Nieuw Leyden, Noorderkwartier,
de Kooi, Zeeheldenbuurt en
bedrijventerreinen De Waard (wijk
D) worden de GFT-minicontainers
niet geleegd. Vervangende
ophaaldag is zaterdag 2 mei.

• De Milieustraat is gesloten.
De laadkisten en rolcontainers worden
wel geleegd op maandag 27 april, net
als de ondergrondse containers voor
restafval, papier, glas en textiel.

Gemeenteberichten
Gemeenteberichten van 24 t/m 30 april 2020
Digitale versie: www.leiden.nl/stadskrant.
Inzage stukken
De stukken zijn -tenzij anders vermeld- in te zien in het Stadskantoor (Bargelaan 190)
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Beroep indienen of bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken of beroep indienen tegen een vergunning of een besluit?
Lees onder het bericht wat u kunt doen of kijk op www.leiden.nl/bezwaar. De Regionale
commissie bezwaarschriften is bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur op
tel. (071) 5165250.

Live uitzendingen
De vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies worden live
uitgezonden in beeld en geluid via www.leiden.nl/raad.

GEMEENTERAAD EN
RAADSCOMMISSIES
De komende twee weken zijn er geen
vergaderingen van de gemeenteraad en
de raadscommissies in verband met het
voorjaarsreces.
Informatie
Kijk voor meer informatie op www.
gemeenteraadleiden.nl of neem contact

op met de griffie via griffie@leiden.nl of
(06) 36162575.

VERGADERINGEN
Regionale commissie bezwaarschriften
De commissie behandelt binnenkort de
volgende bezwaarschriften:

• Een bezwaarschrift tegen de verleende

te Noordwijkerhout

(seksinrichting), 14-04-2020

omgevingsvergunning voor het plaatsen van een garageluifel t.o. het adres
Haarlemmertrekvaart 10 te Oegstgeest
• Vier bezwaarschriften tegen de

• Een bezwaarschrift tegen de last onder
dwangsom voor de locatie Westeinde
86a te Noordwijkerhout
Informatie

Inzage
De aanvragen zijn vanaf a.s. vrijdag twee
weken in te zien bij het team Omgevingsvergunningen, Stadskantoor (Bargelaan

verleende omgevingsvergunning jachthavengebouw Zijleiland 1 te Leiden
• Een bezwaarschrift tegen de weigering
van de omgevingsvergunning voor het
splitsen van de woning aan de Anna
Paulownastraat 5 te Leiden in vijf zelfstandige woonruimten, het plaatsen
van een uitbouw aan de achterzijde en
het realiseren van een dakkapel aan de

In verband met de coronamaatregelen/
voorschriften is het helaas niet mogelijk
om een hoorzitting bij te wonen. Mocht u
vragen hebben, stuur dan een e-mail naar:
bezwarensecretariaat@servicepunt71.nl.

190), na afspraak via tel. 14 071 (Leiden,
keuze 3) of via www.leiden.nl/contact.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen in deze periode
hun zienswijze geven. Dit kan schriftelijk
bij de gemeente Leiden, postbus 9100,
2300 PC Leiden, of mondeling nadat u
een afspraak heeft gemaakt met
Team Vergunningen openbare ruimte,

voor- en achterzijde
• Een bezwaarschrift tegen het weigeren
van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Hogewoerd 153
in Leiden
• Vier bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor de
aanleg van een parkeerstrook nabij de
Oranjerie op Landgoed Oud-Poelgeest
te Oegstgeest
• Een bezwaarschrift tegen de verleende
tijdelijke vergunning voor het gebruik
van het bedrijfspand als kantoor en
opslag van boeken (uitgeverij en groothandel) op de locatie Leidsevaart 123

HORECA EN BIJZONDERE
WETTEN

tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Vergunningaanvragen
De gemeente heeft de volgende aanvragen
ontvangen.
• Kraaierstraat 17, exploitatievergunning

VERKEERSBESLUITEN

(seksinrichting), 07-04-2020
• Morsstraat 51, drank- en horecavergunning, 10-04-2020
• Morsstraat 51, terrasvergunning,
10-04-2020
• Morsstraat 51, aanwezigheidsvergun-

Verkeersmaatregelen
Tinbergenweg

ning (kansspelautomaten), 10-04-2020
• Noordeinde 55, terrasvergunning,
13-04-2020
• Rijnstraat 12, exploitatievergunning

Inzage
Het verkeersbesluit is vanaf 24 april 2020
te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Daarnaast kan in het Stadskantoor

Op 15 april 2020 is het volgende verkeersbesluit vastgesteld:
• instellen diverse verkeersmaatregelen
Tinbergenweg (Leiden Bio Science Park).

Gemeenteberichten
(level) een papieren versie van het verkeersbesluit worden ingezien.
Bezwaar
Tegen het genoemde besluit kan door

Stadskantoor, Bargelaan 190, geopend
maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
Digitaal is de Hemelwaterverordening
Nieuwbouw Leiden in te zien via www.

nieuwbouw woning, 14-04-2020
• Fruinlaan, kappen van twee bomen,
openbaar gebied, 09-04-2020
• Fruinlaan 15, verwijderen 14 dakramen

• Prins Hendrikplein 3A, kamerverhuur
met 5 wooneenheden, 14-04-2020
• Utrechtse Veer 27, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 14-04-2020

ningen en bij het team Omgevingsvergunningen, Stadskantoor (Bargelaan
190) na afspraak via tel. 14 071 (Leiden,
keuze 3) of via www.leiden.nl/contact.

belanghebbenden binnen zes weken na
datum van publicatie in de Staatscourant
bezwaar worden gemaakt. Dat kan via
www.leiden.nl/bezwaar of schriftelijk,
ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC Leiden
onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit - Tinbergenweg. Bij een spoedeisend
belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector
bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH
Den Haag, een verzoek om voorlopige
voorziening worden gedaan om het besluit
te schorsen.

leiden.nl/inspraak.
Inspraak
Gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen inspraakreacties worden
ingediend. Schriftelijke reacties kunt u
sturen aan het College van B en W, postbus
9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.
nl/inspraak onder vermelding van
‘Inspraakreactie Hemelwaterverordening
Nieuwbouw Leiden’ en/of onder vermelding van het zaaknummer (Z/20/1507078).
Voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie kunt u bellen naar het
Klant Contact Centrum, maandag t/m vrij-

voor- en achtergevel, gemeentelijk
monument, 14-04-2020
• Haarlemmerstraat 101, diverse interne
wijzigingen, 14-04-2020
• Hogewoerd 4, tijdelijke banner kruising
Breestraat/Hogewoerd, rijksmonument,
14-04-2020
• Janvossensteeg 5A, splitsen bovenwoning in appartementen, 09-04-2020
• Joop Vervoornpad 16 tuin 175,
bouwen tuinhuis, 14-04-2020

• Vestestraat 15D, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 09-04-2020
Inzage
De aanvragen zijn vanaf a.s. vrijdag twee
weken in te zien via www.leiden.nl/publicaties/vergunningen en bij het team
Omgevingsvergunningen, Stadskantoor
(Bargelaan 190), na afspraak via tel. 14 071
(Leiden, keuze 3) of via www.leiden.nl/
contact.

• Joop Vervoornpad 16 tuin 17, bouwen
schuur, 14-04-2020
• Lorentzkade 15A, aanleg brug, plaatsen erfafscheiding, vlaggenmast en
reclame, gemeentelijk monument,
10-04-2020

Verleende vergunningen

Bezwaar
Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de achter
de verleende vergunning vermelde datum
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Indien, gelet op de betrokken belangen,
spoed is vereist kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

• Maredijk 13, realiseren aanbouw
achterzijde, gemeentelijk monument,
09-04-2020
• Noordeinde 55, interne verbouwing
en wijzigen gebruik naar horeca 4,
13-04-2020

plaatsen reclame, rijksmonument,
10-04-2020
• Chris van Abkoudestraat kavel DN10,
nieuwbouw woning, 15-04-2020
• Chris van Abkoudestraat kavel DN15,
nieuwbouw woning, 15-04-2020

• Pieterskerkhof 1A, aanlichten kerk
met toepassing van grondspots,
rijksmonument, 09-04-2020
• Schelpenkade 64, vergroten dakverdieping en plaatsen zonnepanelen,

• Ehrenfestweg, nieuwbouw kantoor- en
laboratoriumgebouw met inrit, 09-042020
• Haarlemmerstraat 40, plaatsen gevelreclame, 09-04-2020

14-04-2020
• Spoorbloem 13, plaatsen fietsschuur
voortuin, 10-04-2020

• Ixiadal 8, plaatsen dakkapel voordakvlak, 15-04-2020
• Lammenschansweg 20, interne

Het betreft een melding voor de locatie
Rijndijk 250 in Leiden, kadastraal bekend
als Leiden, sectie W, nummers 7663, 7664,
7667 en 7668 (allen ged.). De locatie is

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet
basisregistratie personen (Wet BRP), heeft
het college bovenvermeld besluit genomen
en zijn de gegevens met betrekking tot de

• Thea Beckmanstraat kavel DN05,
nieuwbouw woning, 11-04-2020
• Turfmarkt 11, verbouw winkel naar
appartement, rijksmonument,

verbouwing woning en nieuwbouw
berging in de achtertuin, rijksmonument, 15-04-2020
• Morsweg 142, 142A en 142B, legalise-

geregistreerd onder de locatiecode
AA054608058.
Procedure
Deze kennisgeving staat los van de con-

Op 21 april 2020 heeft het college van B
en W van Leiden de Hemelwaterverordening

verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar
’Onbekend’ en ingeschreven in de registers
van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

10-04-2020
• Uiterstegracht 156, vervangen glasplaten en onderdorpel kozijn achtergevel,

ren vijf zelfstandige appartementen,
09-04-2020
• Oude Rijn 38A, renovatie woning,

trole of de melding in overeenstemming
is met artikel 39b van de Wbb. De
Omgevingsdienst deelt de saneerder

Nieuwbouw Leiden vastgesteld.
Toelichting
Door klimaatverandering neemt de kans

De brief, waarin het voornemen voor dit
besluit tot uitschrijving is aangekondigd,
is eerder gestuurd naar het adres dat als

gemeentelijk monument, 14-04-2020
• Voszegge 11, dichtzetten van het balkon aan de achterzijde, 09-04-2020

rijksmonument, 15-04-2020
• Stationsweg 16, plaatsing van een
airco buitenunit aan de achterzijde,

binnen circa vier weken na ontvangst van
de melding schriftelijk mee of de melding
in overeenstemming is met artikel 39b

op stortbuien en langdurige neerslag toe.
Het college wil de stad de komende jaren
aanpassen aan deze veranderingen.

laatste bekend is van deze personen.
De datum van deze brief is tevens de datum
van de uitschrijving. De datum van

• Willemstraat 9, plaatsen dakopbouw,
15-04-2020
• Zernikedreef 9, wijzigen hoofdentree

09-04-2020
• Verdamstraat, het tijdelijk plaatsen van
16 wooneenheden, het verplanten van

Wbb. Deze mededeling is geen beschikking
in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging,

Neerslag (hemelwater) stroomt vanaf het
verhard oppervlak van gebouwen en
bestrating naar de openbare riolering.

het besluit is minimaal vier weken na
verzending van deze brief.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen, binnen zes
weken na de datum van het besluit,
bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld
hierbij naam en adres van de indiener,

2 bomen en het realiseren van een
verharde baan betontegels met in- en
uitrit, openbaar gebied, 15-04-2020
• Vestestraat 55G, legalisatie dakramen,
gemeentelijk monument, 10-04-2020

zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook
niet van toepassing op de mededeling.
Indien de melding in overeenstemming is

Het riool is alleen niet berekend op deze
extreme buien en kan het water op een
gegeven moment niet meer afvoeren,
waardoor er water op straat blijft staan.

en realiseren dakterras, 09-04-2020
Onttrekkingsvergunning
• Boshuizerlaan 24, kamerverhuur met
3 wooneenheden, 14-04-2020
• Herensingel 50, kamerverhuur met

Als er te veel water op straat blijft, staan
is er kans op schade aan gebouwen en/of
infrastructuur. Het college wil dit soort

datum en omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de
motivering waarom u het niet eens bent

4 wooneenheden, 09-04-2020
• Hoge Rijndijk 116, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 10-04-2020

• Vliet 30, interne verbouwing en plaatsen dakkapel, gemeentelijk monument,
09-04-2020

situaties zo veel mogelijk te voorkomen.
We gaan daarom steeds vaker bij rioolvervangingen het regenwater via een aparte

met het besluit. Het bezwaarschrift kunt
u richten aan: Burgemeester en wethouders
van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

buis afvoeren. Er zijn echter ook nog
andere maatregelen nodig. Een van deze
maatregelen is om zowel op particulier
terrein als in openbaar terrein voldoende
waterberging te realiseren. Om deze
bergingscapaciteit bij nieuwbouw te
verplichten heeft het college een hemelwaterverordening voor nieuwbouw opgesteld. In de concept Hemelwaterverordening

Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar.
U heeft daarvoor een DigiD nodig.

• Hogewoerd 42A, kamerverhuur met
9 wooneenheden, 14-04-2020
• Hogewoerd 42B, kamerverhuur met
5 wooneenheden, 14-04-2020
• Hogewoerd 189A, kamerverhuur met
10 wooneenheden, 14-04-2020
• Hogewoerd 191, kamerverhuur met
12 wooneenheden, 14-04-2020
• Janvossensteeg 5A, kamerverhuur met

• Zaalbergweg 9, vervangen reclame,
15-04-2020
Onttrekkingsvergunning
• Groenesteeg 17, kamerverhuur met
6 wooneenheden, 09-04-2020
• Lage Rijndijk 33A, kamerverhuur met
6 wooneenheden, 14-04-2020
• Oude Rijn 27, kamerverhuur met
9 wooneenheden, 14-04-2020

3 wooneenheden, 09-04-2020
• Lange Mare 71, kamerverhuur met
10 wooneenheden, 14-04-2020
• Lopsenstraat 6, kamerverhuur met

• Prins Hendrikstraat 27, kamerverhuur
naar 4 wooneenheden, 09-04-2020
• Stille Rijn 3D, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 09-04-2020

nieuwbouw wordt geregeld dat bij (ver)
nieuwbouw het toegevoegde verhard
oppervlak gecompenseerd moet worden
door de aanleg van waterberging.
Met deze maatregel wordt er extra
bergingscapaciteit gerealiseerd voor een
bui met een omvang van 60 mm per uur.

Omgevingsvergunning
• Aalmarkt 22, wijzigen winkelindeling
en plaatsen gevelreclame, rijksmonument, 09-04-2020
• Anna Paulownastraat 5, plaatsen
dakkapel voordakvlak, 15-04-2020
• Beppy Nooijstraat 19, aanbouw achter-

Inzage
De Hemelwaterverordening Nieuwbouw
Leiden ligt van vrijdag 24 april tot en met
donderdag 4 juni 2020 ter inzage in het

zijde woning, 15-04-2020
• Chris van Abkoudestraat kavel DN19,
nieuwbouw woning, 14-04-2020
• Cissy van Marxveldtstraat kavel DN09,

4 wooneenheden, 09-04-2020
• Morsstraat 55A, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 09-04-2020
• Morsweg 8, kamerverhuur met
5 wooneenheden, 14-04-2020
• Nieuwe Rijn 15A, kamerverhuur met
9 wooneenheden, 15-04-2020
• Pasteurstraat 1A, kamerverhuur met
20 wooneenheden, 08-04-2020

• Van der Werfstraat 36, kamerverhuur
met 5 wooneenheden, 14-04-2020
Kabels en leidingen
• Vondellaan 51T, aanleggen telecommunicatiekabels Eurofiber Nederland
B.V., 15-04-2020
• Lizzy Ansinghstraat 6, aanleggen
telecommunicatiekabels Ziggo B.V.,
15-04-2020

• Pieterskerk-Choorsteeg 2, kamerverhuur met 4 wooneenheden,
14-04-2020

Inzage
De besluiten zijn vanaf a.s. vrijdag in te
zien via www.leiden.nl/publicaties/vergun-

Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van Leiden
hebben besloten om voor de onderstaande plaats(en) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
• Scheepswerf 15
• Daendelspad 71
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen gedurende zes
weken een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Informatie
Tel. 14 071.

DIVERSEN
Hemelwaterverordening Nieuwbouw Leiden vastgesteld

dag 8.30-17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden,
keuze 4).
Informatie
Meer informatie bij de gemeente Leiden
tel. 14 071 (Leiden, keuze 4 - ma t/m vr
8.30-17.00 uur).

Personen uitgeschreven uit de
Basisregistratie personen
In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond
van de Wet BRP uitgeschreven uit de
Basisregistratie personen (BRP).
Besluit 17-01-2019 naam, geb. datum,
datum uitschrijving
• P. Suwannalai, 15-02-1975, 27-11-2018
Besluit

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Vergunningaanvragen
Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Contact met de gemeente

De volgende vergunningen zijn verleend.
Omgevingsvergunning regulier
• Agaatlaan 547, kappen van 2 bomen,
openbaar gebied, 10-04-2020
• Breestraat 103, interne verbouwing en

OMGEVINGSDIENST WESTHOLLAND
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Immobiel - Rijndijk 250
De Omgevingsdienst West-Holland heeft
namens burgemeester en wethouders van
Leiden een melding ontvangen ingevolge
artikel 39b (BUS melding) van de Wet
bodembescherming (Wbb), ingediend door
Ingenieursbureau Mol, namens de heer
E.P. van Polen.
Toelichting

met artikel 39b Wbb kan de saneerder
vanaf vijf weken na de datum ontvangst
melding, starten met de sanering.
Inlichtingen
Meer informatie bij J. Kromhout via (071)
4083392 of j.kromhout@odwh.nl. Vermeld
hierbij het zaaknummer: 2020-003435.

Aanvraag Wet milieubeheer Nieuwe Rijn 49
De Omgevingsdienst West-Holland maakt
namens burgemeester en wethouders van
de gemeente Leiden bekend dat zij op
2 maart 2020 een aanvraag voor het
stellen van maatwerkvoorschriften op
grond van de Activiteitenbesluit heeft
ontvangen voor de locatie Nieuwe Rijn 49
te Leiden.
Toelichting
De aanvraag betreft het verzoek tot ontheffing van de verplichting tot het plaatsen
van een vetafscheider met slibvangput.
Op grond van het bepaalde in artikel 3.131
lid 5 van het Activiteitenbesluit kunnen
maatwerkvoorschriften worden gesteld.
Inlichtingen
Meer informatie bij de Omgevingsdienst
West-Holland via (071) 4083100 of info@
odwh.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-002977.

De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Leiden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

Vraag of opmerking

Locaties

Bellen, schrijven

Zelf regelen of afspraak maken

Gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
Stel eenvoudige vragen via Whatsapp: 06-30696384.
Verstuur geen privacygevoelige informatie. Uw vraag

Stadskantoor (Bargelaan 190) en Stationsplein 107.
Geopend maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Het
Stadskantoor is ook open donderdag 17.00-20.00 uur

De gemeente is op werkdagen bereikbaar via
tel. 14 071 (8.30-17.00 uur). Vanuit het buitenland
belt u +31 71 5 165 165. Postadres Gemeente Leiden,

Veel zaken kunt u zelf regelen via www.leiden.nl/loket.
U heeft hiervoor vaak uw DigiD nodig. Als u langs wilt
komen voor een product, maak dan een afspraak via

wordt beantwoord op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

en zaterdag 9.00-13.00 uur.

postbus 9100, 2300 PC Leiden.

tel. 14 071 of via www.leiden.nl/contact.

