Stadskrant
Een buurttuin, iets voor u?

Zaterdag 20 en zondag 21 juni
nen. Bij een buurttuin valt ook te
denken aan een buurtmoestuin,
waar men samen groente, fruit en
kruiden kweekt. Uiteraard natuurvriendelijk en zonder gif of kunstmest.
Graag hoort de gemeente wat u van
buurttuinen vindt en of u misschien
een geschikte plek weet voor een
nieuwe buurttuin.

Samen tuinieren is gezellig,
ontspannend en goed voor uw
gezondheid. In Leiden zijn al verschillende locaties, waar samen
getuinierd wordt, zoals in volkstuinen, schooltuinen, biodiversiteitstuinen én buurttuinen.

Buurttuinen, waar buurtbewoners
samen tuinieren, zijn in opkomst,
ook in Leiden.

Je woning, of een deel ervan, verhuren
aan toeristen mag niet, omdat je
woning dan tijdelijk geen woonfunctie meer heeft. Om dat te doen, heb
je een vergunning nodig, bepaalde de
Raad van State afgelopen januari.
In Leiden worden die vergunningen
niet verstrekt. Dat betekent dat het

verhuren van (een deel van) je woning
illegaal is. Bij klachten van overlast
door illegale verhuur zal de gemeente
handhaven.
Op dit moment worden er nieuwe
landelijke regels gemaakt. Die zorgen
ervoor dat gemeenten zelf kunnen
bepalen wat mag en wat niet.

In het weekend van 20 en 21 juni 2020 gaat ProRail verder met de
spoorvernieuwing van Leiden Centraal. Samen met aannemer BAM
werkt ProRail twee dagen achter elkaar. Dit is het laatste weekend
voor dit project, hierna is het project klaar.
Tijdens de werkzaamheden rijden er
minder of geen treinen. Wilt u reizen
met de trein? Kijk dan voor actuele
reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op
maat, via www.9292.nl of telefonisch
0900 - 9292 (€ 0,90 per minuut).
Vanwege de landelijke maatregelen
rond het coronavirus geldt nog steeds:
reis alleen als het echt noodzakelijk is.
Meer informatie
Op www.prorail.nl/leiden vindt u

Ook een buurt(moes)tuin?
De gemeente wil het stadstuinieren
bevorderen en initiatieven ondersteu-

Toeristische verhuur van
woningen niet toegestaan
Het is in Nederland niet toegestaan om je woning, of een deel
ervan, zonder vergunning te verhuren via een boekingssite zoals
Airbnb. Goed om te weten nu de
zomer voor de deur staat.

Denk mee
Tot 1 juli kunt u via doemee.leiden.nl
de enquête over buurttuinen invullen.
De resultaten van de enquête worden,
samen met de uitkomst van gesprekken met verschillende organisaties,
gebruikt bij het maken van de nieuwe
visie op Stadstuinieren.

Minder of geen treinen door
werkzaamheden

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

Langere Meedenkfase stationsgebied
Vorige week heeft u in de Stadskrant kunnen lezen over participatie
rondom de toekomst van het stationsgebied. In de Informatiefase die
liep tot 8 juni ontvingen we uw feedback op het voorgestelde proces.
Op basis van de input uit de Informatiefase kiest de gemeente ervoor om de
Meedenkfase te verlengen.
Langere Meedenkfase
De Meedenkfase start nu op 29 juni
- een week later dan gepland - en
deze loopt eerst drie weken weken
tot aan de zomervakantie (29 juni t/m
19 juli) en wordt na de zomervakantie vervolgd van 31 augustus tot en
met 20 september. Zo maken we
gebruik van de verwachte versoepeling van de coronamaatregelen vanaf
1 september.

Vanwege de coronacrisis is het nog
onbekend wanneer de landelijke wet
wordt aangenomen. Als de wet is eenmaal af is en in werking is getreden,
gaat de gemeente Leiden daarmee
aan de slag. Dan wordt duidelijk of er
in Leiden beleid wordt ontwikkeld.
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informatie over de spoorvernieuwing
rondom station Leiden Centraal.

Meedenkroute
Op zaterdag 5 september organiseert
de gemeente een Meedenkroute.
Een verrassende wandelroute door
het stationsgebied met gesprekken
over de agendapunten op diverse
buitenlocaties in het stationsgebied.
Ook meedoen?
Wilt u ook meedenken over het
stationsgebied? Bezoek dan doemee.
leiden.nl voor meer informatie.

De GOED wijkambassadeurs van de gemeente Leiden vertellen waarom zij het belangrijk vinden zich in te zetten als
wijkambassadeur. Deze maand Anton en Marius.

Verduurzamen van monumentale
woningen; een vak apart

Anton en Marius, architecten en wijkambassadeurs in de Leidse binnenstad, benaderen de energietransitie breed. Zij zien een onlosmakelijk
verband tussen techniek en natuur. ‘We moeten de kracht van de natuur
veel meer inzetten ten gunste van de techniek,’ aldus Marius en Anton.
Maak kennis met twee ambassadeurs die zowel in hun werk als in het
ambassadeurschap duidelijk veel plezier hebben.

Marius

Anton

De Leidse binnenstad bestaat uit veel
monumentale woningen. Deze woningen zijn zo specifiek, daar kun je

alleen maar advies over geven als je
kennis van zaken hebt. Anton: ‘We
kiezen er voor om klaar te zijn voor
de toekomst, waarvan we eigenlijk
alleen maar kunnen gissen hoe die er
uit gaat zien.’

Marius’ en Anton’s
GOED-tip:
‘Zorg dat je huis zo goed mogelijk is geïsoleerd en vergeet de
ventilatie niet. Zorg voor zo veel
mogelijk groen. Overal, binnen
en buiten. En vraag altijd een
specialistisch advies bij Erfgoed
Leiden en de wijkambassadeurs.
Het levert je heel veel op.’

Erfgoed Leiden
‘Samen met de gemeente, vooral
Erfgoed Leiden, kunnen we iedereen
helpen. Erfgoed Leiden doet veel goed
werk, echt hulde daarvoor!’ De
gemeente Leiden biedt eigenaren van
historische woningen al een aantal
jaar een gratis maatwerkadvies aan,

opgesteld door Erfgoed Leiden. Met
dit advies krijg je als bewoner inzicht
in welke verduurzamingsmaatregelen
je in jouw historische woning
kunt uitvoeren en waar je specifiek
op moet letten qua bouwtechnische
aspecten.
Integreren van natuur
Stedenbouwkundige introductie van
natuur en vergroenen van onze steden
kan op een meer doordachte en integrale manier.’ Nu is economie vaak
het belangrijkste aspect in een beleidsafweging, maar het zou gelijkwaardig

moeten zijn aan onderdelen als
klimaat en natuur. Direct meenemen
in de opstart en uitwerking van een
project en niet onderaan de lijst
zetten en maar zien of er nog ruimte
overblijft voor wat groen.’
Marius geeft aan dat de coronacrisis
ook een positief effect heeft gehad
op het milieu, zonder voorbij te gaan
aan alle ellende die veel mensen hebben moeten doormaken. ‘We meten
vanuit ons kantoor in de binnenstad
continu de binnen- en buitenlucht-

kwaliteit. De afgelopen maanden is
de luchtkwaliteit buiten met ruim
50% verbeterd. Ook de sociale structuur is verbeterd. We letten meer op
elkaar, een stukje bewustwording,
dat is ook duurzaamheid.
Lees hun visie en hun hele verhaal op
gagoed.nl. Ben je op zoek naar meer
informatie over het verduurzamen van
je monumentale woning? Kijk dan
vooral eens op degroenemenukaart.nl.

GOED geld terug actie
1 juli start een speciale actie om woningeigenaren te stimuleren kleine,
energiebesparende maatregelen te nemen. Met de teGOEDbon kunnen
bewoners die producten of een energiescan kopen, tot maximaal 70 euro
van hun aankopen retour ontvangen. ‘Wij (wijkambassadeurs, red.)
kunnen bewoners helpen met de keuze hoe zij de teGOEDbon het beste
kunnen gebruiken’ aldus Anton.

