16 juli 2020
Week 29, Jaargang 28

Zomerboodschap
Burgemeester Lenferink
Beste Leidenaren,
De zomervakantie staat op het
punt om te beginnen. Zelf heb ik
daar eerlijk gezegd ook wel
behoefte aan. We hebben een
bijzonder ingewikkelde tijd met
elkaar doorgemaakt, met verdriet
en zorgen. En nog steeds vraagt
de coronacrisis veel van ons
allemaal. We hebben laten zien
dat we in Leiden veerkrachtig en
creatief zijn. Onze samenleving is
weer open gegaan en we
herkennen langzamerhand onze
geliefde stad weer terug.
Dit jaar zal het best een beetje een
bijzondere zomer zijn. Om mij
heen hoor ik dat veel mensen dit
jaar in Nederland blijven en thuis

of ergens in de buurt vakantie
vieren. En dat dat geen echte
vakantie is hoort u mij niet
zeggen. Juist in onze stad en in
onze regio is veel te beleven en te
ontdekken. En er kan gelukkig
weer veel. Trek er op uit met de
fiets, geniet van de stranden,
bezoek een van onze mooie musea
en picknick in onze parken. En
natuurlijk bent u op de terrassen,
in restaurants en winkels en op de
markt ook van harte welkom.
Laten we met z’n allen zorgen dat
dat mogelijk blijft. Geef elkaar
de
3 juli 2020
ruimte, neem uw
verantwoordelijkheid, vermijd
drukte, houd afstand en laat u

De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Voor iedereen geldt:
Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?

Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Reizen zijn mogelijk naar landen met

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's:

Krijg je in Nederland klachten?

Draag een niet-medisch mondkapje en

Blijf thuis en laat je testen. Maak een

vermijd de spits.

afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het

Weet welke maatregelen gelden

land van bestemming en de maatregelen

tijdens je vliegreis of in landen waar je

die er gelden. Lees het actuele reisadvies

doorheen reist.

op nederlandwereldwijd.nl.
Leef ook in het buitenland de regels na

een geel reisadvies, maar let op de
risico’s: de situatie kan onverwacht

Download de Reisapp van

die in Nederland gelden. Als lokale regels

verslechteren.

Buitenlandse zaken en zet pushberichten

strenger zijn, dan gelden deze.

aan. Houd tijdens je vakantie het
Reizen naar landen met een oranje

Nederlandse reisadvies in de gaten.

of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je toch terug uit zo’n land, dan
moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis
niet als je klachten hebt.

is inbegrepen.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

alleen samen krijgen we

Was vaak je
handen.

Voorwaarden meer informatie:

Op vakantie naar het buitenland tijdens in coronatijd. rijksoverheid.nl/coronavirus
Hoe bereidt u
of bel 0800-1351
corona onder controle
zich goed voor? En wat heeft Nederland en Leiden allemaal te bieden
voor degenen die thuis blijven?
Gaat u op vakantie? Ga dan wijs op
reis. Plan uw vakantie, als het kan,
buiten de schoolvakanties. Houd u

waar ook ter wereld altijd aan de
basisregels. Als de lokale regels
strenger zijn, dan gelden deze.

Musea
• Bezoek Rijksmuseum Boerhaave.
Daar is een hele actuele
tentoonstelling ‘Besmet’ te zien
over epidemieën van vroeger en
nu. Voor de kids is er ook een
heerlijke waterspeeltuin.
• Een andere leuke museumtip is
natuurlijk Naturalis.
Boetiekjes en koffie
• Duik de stegen van Leiden in,
want Leiden telt steeds meer leuke
boetiekjes en kleine, authentieke
winkeltjes op prachtige plekken in
de binnenstad.

• Even opladen tussen het shoppen
door? Het aantal koffietentjes in
Leiden blijft groeien, dus keuze
genoeg.
Varen en dineren
• Lange zomeravonden vragen om
een mooie vaartocht en bij
voorkeur met een hapje en een
drankje. Meerdere partijen bieden
verzorgde diners aan boord aan, al
varend door historische grachten
en langs groene singels.
Door de stad
• Ben je met meer dan twee? Speel

Iedere doordeweekse dag is het Kidsmiddag in zwembad De Vliet, van
13.00-15.00 uur. Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar gaan de
glijbaan, het ondiepe bad en de lage springplank weer open.
Zijl en vrijdagen in zwembad De Vliet.
Kinderen moeten in het bezit van een
zwemdiploma zijn en dienen zonder
ouders te komen. Vooraf reserveren
via de website www.leidswater.nl/
leidse-zwemweek is noodzakelijk.

Start SOL Factor 20
testen als u klachten heeft. Samen
houden we corona onder controle.
Zo maken we er in Leiden een
mooie zomer van.
Ik wens u een fijne en natuurlijk
gezonde tijd!
Henri Lenferink

Zomervakantie in Europa
Voor een groot aantal Europese
landen geld een geel reisadvies. Dit
betekent dat vakantiereizen mogelijk
zijn, maar dat u alert moet zijn
op risico’s. Voorkom vervelende
verrassingen op reis en check voor
vertrek het reisadvies voor dat land
op www.nederlandwereldwijd.nl.
U kunt ook de Reisapp van Buitenlandse Zaken downloaden. Dan
weet u wat de actuele situatie ter
plaatse is en wat de, in dat land,
geldende regels zijn.

Zomeractiviteiten voor kinderen
Kinderen van 4 t/m 18 jaar kunnen van 20 juli t/m 28 augustus meedoen
aan leuke, creatieve, sportieve en leerzame activiteiten in Leiden. De
meeste zijn gratis en er is altijd wel een activiteit in de buurt.
Durf te doen… tokkelen, longboarden
of capoeira? Met een circus meedoen,
een eigen rhyme schrijven of suppen?
Of leren over wat er gebeurt in de
natuur en op ruik- en proefexcursie
gaan? Alles kan deze zomer!
SOL
In opdracht van de gemeente
ontwikkelt SOL (Samen Ondernemend
Leren) de komende vijf jaar een
samenhangende wijkprogrammering

gericht op ouders en jeugdigen. Het
zomerprogramma SOL Factor 20 is tot
stand gekomen door vele organisaties
in de stad, waaronder sportorganisaties,
culturele organisatie, educatie
(waaronder JES Rijnlan en Techolab)
duurzaamheid en particulieren.
Ontdek de zomeractiviteiten op
www.solnetwerk.nl/leiden.

Geveltuinen en boomspiegels
in Leiden

Bij gezondheidsklachten
Ontwikkelt u tijdens uw vakantie
gezondheidsklachten? Meld u zich
dan bij een lokale huisartsenpost.
Gezondheidsklachten bij thuiskomst?
Blijf thuis en laat u testen. Maak een
afspraak via 0800-1202.
Nederland vakantieland
Er zijn binnen Nederland geen
reisbeperkingen. Nederland biedt
volop mogelijkheden voor een
weekendje weg of stedentrip. Laat u
inspireren via www.holland.com. In
deze reisgids vindt u mooie plekken
voor uw vakantie in Nederland. Denk
ook eens aan andere regio’s of steden
in plaats van de grote toeristische
trekpleisters.

Zomeractiviteiten in Leiden
Leiden is niet voor niets de Stad van Ontdekkingen. Voor iedereen die
dichtbij blijft, of vakantie viert in Leiden, daarom wat leuke uittips.

Recreatief zwemmen zomervakantie

Zwem je liever in het recreatiebad van
zwembad De Zijl? Dat kan elke
doordeweekse dag van 14.00 tot 17.00
uur. Jongeren van 12 tot 18 jaar die
recreatief willen zwemmen kunnen op
donderdagen terecht in zwembad De

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.

Wijs op reis in coronatijd

Voor kinderen

dan het stadsganzenbord Leiden.
Een puzzelspeurtocht door 17e
eeuws Leiden. Onderweg voer je
opdrachten uit die je dichter bij je
doel brengen.
Kijk voor nog veel meer tips op
www.visitleiden.nl/nl/uitagenda.

Het aantal geveltuintjes en boomspiegels in Leiden groeit flink. Onder
de vlag van Samen aan de slag helpt de gemeente bij de aanleg hiervan
met materialen én advies van de groencoach. Bewoners kiezen zelf de
planten en beheren het extra groen. Dit voorjaar zijn er zo’n 350 nieuwe
geveltuinen en boomspiegels bijgekomen.
Zoals de nieuwe boomspiegels in de
Louis Armstronglaan in de Coebel
(Zuidwest). Leen Tisseur heeft samen
met zijn buren het initiatief genomen:
“De boomspiegels in onze straat
werden vergroot en bewoners konden
eigen plantjes kiezen en de boomspiegels zelf beheren. Ik las de oproep
en dacht meteen: wat een leuk idee.
Het animo bij alle acht buren was
groot.”
Bijzonder initiatief
Tisseur zocht samen met zijn buurman
Loe contact met de gemeente. Hij
vindt het een bijzonder initiatief.
“Zoiets heb ik niet eerder meegemaakt.” Nu de plantjes zijn gepoot,
houden de buren met elkaar de
boomspiegels bij: “Als het nodig is
om te harken en schoffelen, geven
we elkaar een seintje.”

Klimaatadaptief en biodivers
Sinds oktober 2017 is het aantal
geveltuintjes en boomspiegels
gegroeid van een kleine 300 naar
bijna 2.000 nu. Extra groen in de
straat ziet er gezellig uit, én het draagt
bij aan een klimaatadaptieve en
biodiverse buurt. Zo vangen bomen
en struiken zware regenval, droogte
en hitte beter op dan straat- en
stoepstenen. En het groen biedt bijen
en andere insecten verblijfsplek en
voedsel.
Doe mee
De gemeente nodigt de bewoners uit
om hun buurt mooier te maken met
tuintjes voor de gevel en planten rond
de bomen.
Kijk voor meer informatie op
www.leiden.nl/aandeslag.

Uit de gemeenteraad
De algemene beschouwingen
Op donderdag 16 juli vinden in de
gemeenteraad de algemene
beschouwingen plaats. Tijdens
deze vergadering geven alle
partijen hun eerste reactie op de
Kaderbrief 2020-2024.
Op 25 juni ontving de gemeenteraad
de Kaderbrief 2020-2024. In dit
rapport staan de plannen beschreven
voor Leiden voor de komende jaren
en wat deze gaan kosten. Daarnaast
zijn de ontwikkelingen van dit moment
die invloed kunnen hebben op de
kosten er in opgenomen. Denk
bijvoorbeeld aan de gevolgen van
Corona. Ook andere financiële
tegenvallers worden genoemd. Deze
informatie helpt bij het maken van de
begroting voor volgend jaar.
Tijdens de algemene beschouwingen
reageren de partijen in de gemeente-

raad op de kaderbrief en zeggen zij
wat ze op hoofdlijnen van de plannen
vinden. De gemeenteraad heeft hier
een belangrijke rol, omdat hij nog
keuzes kan maken. De raad beslist
uiteindelijk waar de komende vier jaar
meer of minder geld aan moet worden
uitgegeven.
Hoe verder?
Na de zomer zullen de verschillende
raadscommissies de stukken verder in
detail gaan bespreken in vier aparte
vergaderingen. Normaal gesproken
gebeurt dit voor de zomer. Maar
door de coronacrisis verschuift dit
naar september. Op 17 september
behandelt de gemeenteraad de
kaderbrief verder en zal hij een besluit
nemen. Vervolgens werkt het college
de voorstellen van de raad uit in de
begroting. Tegen die tijd is er
waarschijnlijk ook meer zicht op de

kosten van de Corona-maatregelen.
De begroting wordt in het najaar
behandeld.
Meer info?
Bekijk de vergadering, de planning en
de stukken op gemeenteraad.leiden.nl.
De vergadering is hier ook achteraf
terug te kijken.

Mobiliteitsnota
Naast de algemene beschouwingen
bespreekt de gemeenteraad op 16
juli ook de Mobiliteitsnota Leiden
Duurzaam Bereikbaar 2020-2030.
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De mobiliteitsnota bevat het Leidse
mobiliteitsbeleid voor de komende
tien jaar. Hoe gaan we om met de
verschillende manieren van vervoer?
Het rapport beschrijft hoe Leiden
duurzaam bereikbaar moet worden.
Plannen voor de voetgangers, fietsers,
het openbaar vervoer en auto’s
worden hierin genoemd.
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Elk jaar krijgt de gemeenteraad
van het college een kaderbrief.
Deze brief beschrijft waar de
gemeente de komende jaren
haar geld aan wil uitgeven en
laat de huidige financiële stand
van zaken zien.

De mobiliteitsnota is eerst behandeld
door de raadsleden in de commissie
Leefbaarheid en Bereikbaarheid.
Tijdens deze vergadering gaven ook
meerdere inwoners hun visie op het
mobiliteitsbeleid. Op 16 juli bespreekt
de gehele raad de mobiliteitsnota en
wordt er over besloten. Tijdens deze
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vergadering hebben de raadsleden
het ook over de Parkeervisie voor de
auto en de fiets in Leiden. Kijk live
mee of kijk de vergadering terug op
gemeenteraad.leiden.nl

Maidenspeech
Marcel Terlouw
Raadslid Marcel Terlouw van
GroenLinks gaf op 9 juli tijdens de
gemeenteraadsvergadering zijn
Maidenspeech.
Het onderwerp waar Terlouw over
sprak was Fietsenstalling De Geus. Na
een kort persoonlijk verhaal over hoe
hij als kind op de fiets Nederland
leerde kennen, sprak hij namens
GroenLinks steun uit voor het
raadsvoorstel om een fietsenstalling
onder De Geus bij Station Leiden
Centraal te bouwen. Het onderwerp
wordt op 16 juli verder besproken in
de gemeenteraad waarna de raad een
besluit zal nemen.

Wanneer een raadslid voor het
eerst in de gemeenteraadsvergadering het woord voert,
heet dat de Maidenspeech.

Blik achter de schermen
Raadsleden in gesprek met jongeren
Op vrijdag 3 juli gingen raadsleden
Rembrandt Rowaan (GroenLinks),
Suzanne van der Jagt (PvdA)
en Tobias Sandoval Garcia (CDA)
in gesprek met leerlingen van het
Stedelijk Gymnasium en het
Visser ‘t Hooft Lyceum tijdens een
speciale editie van Het Leidsch
Debat Festival.

Naast de raadsleden was ook Erwin
Hoogland (VDD) uit de Provinciale
Staten aanwezig. Onder leiding van
Frits Bloemberg van Het Debatbureau
spraken de politici en jongeren met

elkaar over de afgelopen periode en
de gevolgen van de coronacrisis.
Onderwijs
De afgelopen periode was bijzonder,
er was bijna geen fysiek onderwijs.
Jongeren moesten thuis online de
lessen volgen. Volgens de jongeren
had het thuisonder wijs zowel
voordelen als nadelen. Ze kwamen
daarom met nieuwe ideeën voor het
onderwijs en presenteerden deze aan
de raadsleden. De leden gingen
daarnaast met de jongeren in gesprek
over de problemen die zij ervaarden
tijdens het thuisonderwijs.

Thema’s
Naast onderwijs kwamen ook thema’s
als verbondenheid, economie en
milieu aan bod. Hierbij werd de
raadsleden gevraagd om hun visie
over deze onderwerpen met de
jongeren te delen. De raadsleden
legden uit wat zij binnen de
Gemeenteraad doen op dit gebied.
Ook spraken zij met de jongeren over
hoe zij zich zelf kunnen inzetten voor
de samenleving. De jongeren maakten
met hun concrete voorstellen een echt
debat los en kwamen met ideeën die
de raadsleden kunnen meenemen.

De gemeenteraad en raadscommissies
vergaderen momenteel digitaal.
Democratie in Actie maakte een film
om te laten zien hoe het inspreken
door mensen uit de stad bij een
digitale vergadering achter de
schermen georganiseerd is.
In het filmpje kunt u zien hoe de
nieuwe manieren van inspreken
werken. Daarnaast vertelt een van de
insprekers hoe hij het digitaal
inspreken ervaart. Scan de code met
uw telefoon of tablet om de video te
bekijken of zoek op YouTube naar
‘gemeenteraad Leiden’.

CONTACT
Informatie over de
gemeenteraad?
Kijk op gemeenteraad.leiden.nl voor
het laatste nieuws, raadsbesluiten
en vergaderdata met bijbehorende
agenda’s, stukken en vergaderlocaties. De raad en de commissie
vergaderen om de drie weken op
donderdagavond. De vergaderingen
zijn openbaar en via de website live
vanuit huis te volgen.

Volg de Leidse gemeenteraad op
Twitter via @raadLeiden.
Contact:
Griffie gemeenteraad Leiden
071 516 5105, griffie@leiden.nl
Postbus 292, 2300 AG Leiden
Bezoekadres: Stadskantoor

gemeenteraad.leiden.nl

Ruimte voor iedereen
Samen kunnen we Leiden nog veel mooier maken en daardoor de leefbaarheid
en de economie in de stad versterken. Door ruimte te maken om langs het water
te lopen en te genieten van de historische architectuur. Om vrienden te ontmoeten
op een zonnig terras of om zorgeloos met kinderen door de stad te fietsen.

Naar verwachting blijft Leiden groeien
qua inwoners, bezoekers, studenten
en werknemers. De binnenstad is niet
gebouwd voor veel verkeer of voor
veel geparkeerde auto’s. Daarom
willen we de ruimte zo goed mogelijk
benutten.
Agenda Autoluwe Binnenstad
De ruimte die er is delen we daarom
anders in. Dat doen we aan de hand
van de ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’.
We maken de binnenstad van Leiden
stap voor stap groener, gezonder en
aantrekkelijker. Voor iedereen.
Vervoer dat weinig ruimte inneemt
krijgt een hoofdrol. We geven de
voetgangers, fietsers, het openbaar
vervoer en deelvervoer ruim baan. De
bereikbaarheid van de binnenstad
blijft gewaarborgd en bevoorrading
is een topprioriteit voor een bloeiende
economie. De auto blijft aanwezig in
de stad, maar minder prominent. We
voegen groen toe, zorgen voor
ontspanning en maken de binnenstad
voor iedereen aantrekkelijk en
toegankelijk.
Kansen, nu en straks
We beginnen niet op nul, integendeel.
De binnenstad heeft de afgelopen
jaren al een prachtige impuls gehad.
Met de ontwikkeling van het
Singelpark ontstaan aangename
plekken voor mensen om te verblijven
en recreëren. De parkeergarages

onder de Garenmarkt en Lammermarkt
maken het mogelijk aantrekkelijke
pleinen en straten te creëren. De
RijnlandRoute en de Leidse Ring
Noord leveren een belangrijke bijdrage
aan minder doorgaand verkeer in en
langs de binnenstad en versterken
tegelijkertijd de routes voor het
autoverkeer in de regio.
Kansen later
We zijn goed op weg, maar we zijn
er nog niet. Er liggen nog genoeg
kansen die de leefbaarheid,
aantrekkelijkheid en daarmee ook de
economische vitaliteit van de stad
kunnen vergroten. Op basis van
onderzoeken en verzoeken uit de stad
zien we quick wins die snel een
bijdrage aan deze doelen kunnen
leveren, maar ook kansen die nog
nadere uitwerking nodig hebben. We
denken hierbij bijvoorbeeld aan
kansen op het gebied van het
toevoegen van groen, water of
plekken waar het prettig verblijven is.
Natuurlijk hoeven niet alle kansen per
direct benut te worden, er zijn ook
kansen die op de langere termijn een
goede bijdrage leveren.
Van kans tot agenda
Veel wensen uit de stad zijn bij ons
bekend uit eerdere participatietrajecten
zoals voorafgaand aan de Mobiliteitsnota, de Parkeervisie of het fietsbeleid.
Door deze, en onze inzichten, nogmaals

aan de stad voor te leggen, wordt het
uiteindelijk een gedragen agenda.
Eind juli start de gemeente het
participatietraject voor het maken van
de agenda autoluw. Samen met
bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, de regio en andere
belanghebbenden onderzoekt de
gemeente welke kansen er nu, straks
en in de toekomst zijn om de
binnenstad autoluw te maken. Deze
kansen worden vastgelegd in een
kansenkaart die vervolgens de input
levert voor de agenda autoluw. In
januari 2021 wordt deze agenda
autoluw vastgesteld.
Participatietraject
Ook in de situatie waarin we nu leven
is het belangrijk dat zorgen, ideeën
en wensen van bewoners,
ondernemers en bezoekers van de
stad goed in beeld zijn en dat het
voorstel uiteindelijk kan rekenen op
breed draagvlak. Eind juli start het
participatietraject met het informeren
van bewoners en belanghebbenden
over de doelen van de agenda
autoluwe binnenstad. Ook gaan we
gedurende de zomer in gesprek met
georganiseerde stakeholders. Na de
zomervakantie kan de stad op
verschillende manieren en momenten
meedenken. Kijk voor meer informatie
op www.leiden.nl/autoluwebinnenstad
of houd doemee.leiden.nl in de gaten.

Garenmarkt vroeger en nu

Foto: Buro JP

Denk mee

Agenda Autoluwe Binnenstad
“Leiden is een prachtige stad. Ik ben één van de vele Leidenaren die trots
is op zijn Leiden. Al jaren woon ik met veel plezier in Leiden Noord en blijf
ik het een beleving vinden om door de binnenstad te wandelen. Mijn
favoriete plek in de binnenstad is de Boisotkade. Alles wat de binnenstad
zo mooi en prettig maakt komt hier prachtig samen; historie, groen en
bedrijvigheid.
In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en
bouwen we verder aan onze toekomst. We leggen nieuwe parken aan,
maken nieuwe pleinen. Samen met bewoners en ondernemers ontstaan
allerlei initiatieven om - ook nu - de stad te vergroenen en levendig te
houden. We zijn een aantrekkelijke stad vanwege onze ligging, onze goede
voorzieningen, vanwege de oudste universiteit van Nederland, een krachtig
bedrijfsleven en een groot aantal (nationale) musea. Ook het Bio Science
Park zorgt ervoor dat Leiden op de kaart staat.
We wonen graag in Leiden en we groeien, ook in de binnenstad. Om
ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere
plek is stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe
Binnenstad’ op. De agenda is één van de uitwerkingen van de overkoepelende mobiliteitsnota ‘Leiden Duurzaam Bereikbaar’ en past bij
de ambities van onze culturele en historische stad. Deze zomer nodig ik
u uit om mee te denken over de kansen die er zijn om de binnenstad
samen groener, gezonder en aantrekkelijker te houden.
Ashley North, wethouder Duurzaamheid,
Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte
Meer informatie vindt u op
www.leiden.nl/autoluwebinnenstad of houd doemee.leiden.nl in de gaten!”

Doel 1: Hogere kwaliteit van
de openbare ruimte

Doel 2: Meer ruimte en kwaliteit voor
voetgangers, fietsers en OV

Doel 3: Versterken
economische vitaliteit

Foto voor: Erfgoed Leiden

Doel 4: Meer ruimte voor
voorzieningen
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Doel 5: Schone lucht, minder
geluidshinder, minder hittestress
en minder wateroverlast

Doel 6: Inclusieve en
toegankelijke stad

Samen maken we ruimte voor een groene en vitale binnenstad
Quick Wins
Tot januari 2021 zien we ook mogelijkheden om met enkele kleine ingrepen
positieve effecten te bereiken voor de
leefbaarheid en aan-trekkelijkheid van
de binnenstad. Dit noemen we quick
wins. De gemeente heeft overlegd
met inwoners en ondernemers over
de mogelijkheden en het draagvlak.
Dit heeft ertoe geleid dat we twee
tijdelijke maat-regelen (van zaterdag
18 juli tot en met maandag 31 augustus)
nemen.
• Het uitbreiden van de grens en het
tijdvak van het voetgangersgebied
van de Koornbrug naar het
Gangetje gedurende de
zomermaanden. Zodat ook de
Botermarkt en de Nieuwe Rijn bij
het voetgangersgebied horen.
• Daarnaast wordt in de
zomermaanden de pop-up
fietsenstalling bij de Steenschuur
permanent gemaakt. Om de route
veiliger te maken voor voetgangers
en fietsers wordt de noordzijde van
de Steenschuur in deze periode
voor autoverkeer afgesloten.

Hooglandse Kerkgracht

Jan van Goyenkade

Foto: Buro JP

Foto: Buro JP

Buiten de singels
Deze agenda autoluw gaat over
maatregelen in de binnenstad. In de
wijken buiten de singels worden ook
kansen benut om te vergroenen of

fietsparkeerplekken toe te voegen om
zo de leefbaarheid te vergroten. Dit
gebeurt bij lopende werkzaamheden,
zoals het wijkvervangingsprogramma,
waarbij de riolering in verschillende

wijken wordt vervangen.
Een mooie toekomst
Als we met elkaar de kansen benutten
die nodig zijn om de binnenstad

gezond, leefbaar en bereikbaar te
houden dan bereiken we de volgende
doelen te zien op de afbeelding en
kunnen we over een aantal jaar nog
trotser zijn op Leiden dan we nu al zijn.

Wijkambassadeur
De GOED
wijkambassadeurs
van de gemeente
Leiden vertellen
waarom zij zich
inzetten als
wijkambassadeur.
Deze week
Maarten en Wilma.

Verduurzamen door leefstijlkeuzes
Maarten en Wilma zijn wijkambassadeur in de Professoren- en
Burgemeesterswijk: “Omdat we met een beschermd stadsgezicht te
maken hebben, is verduurzamen ingewikkelder, maar we kijken graag
naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld in leefstijlkeuzes. En dat effect
kan net zo groot zijn.”
Met De GOED-campagne komen
mensen wel in beweging, maar
daarna moeten we een stap verder
zetten om resultaten te halen, aldus
Wilma en Maarten.
Zonnepanelen
Ongeveer de helft van de woningen
in deze wijk kan niet profiteren van
zonnepanelen omdat het zuidelijk
deel van het dak aan de straatkant
ligt.
Wethouder Fleur Spijker zet zich in
om het beleid te verruimen. “Als de
gemeenteraad akkoord gaat met het
collegevoor stel komt er een
interactieve kaart beschikbaar met de
voorwaarden per postcode. Het is nog
afwachten wat de verruiming echt
gaat opleveren. Gelukkig is er ook Zon

op Leiden, waardoor je toch kunt
profiteren van zonnepanelen.”
Klimaatvraagstuk
Maarten geeft aan een licht onbehagen
te voelen over hoe we momenteel
omgaan met het klimaatvraagstuk.
“Milieuproblemen worden stelselmatig
gebagatelliseerd. Ik vind het
onbegrijpelijk dat overheden geen
impopulaire beslissingen durven
nemen om zo grote stappen te maken.
Met een dergelijke opgave zou de
afweging of iets wel of niet ‘mooi’ is,
geen selectienorm meer mogen zijn.”
Er mag meer dan veel mensen
denken
“We moeten ervoor zorgen dat we
in de wijk bekender worden zodat we

onze kennis kunnen doorgeven. Een
vergunning aanvragen bijvoorbeeld is
best lastig. Maar als je Erfgoed Leiden
erbij betrekt, weet je zeker dat je
aanvraag aansluit bij de mogelijkheden.
Vera Kuijpers van Erfgoed Leiden doet
heel goed werk voor ons. Veel mag
niet als je te maken hebt met een
beschermd stadsgezicht, maar er
mogen wel meer dingen dan
bewoners denken.”
Een bewuste leefstijlkeuze
Je zou denken dat Maarten en Wilma
door de verschillende dilemma’s en
de complexe situatie van hun wijk
soms ontmoedigd raken, maar niets
is minder waar. Wat hen betreft
bestaat een duurzame toekomst niet
alleen uit technische oplossingen. Zij
kijken verder naar zinvolle dingen die
je nu kunt doen. Maarten: “Een
bewuste leefstijlkeuze hoort daar
zeker bij.”

GOED-actie

70 euro teGOEDbon

Investeer nu in kleine, energiebesparende maatregelen en ontvang tot 70 euro
terug. Tot en met 31 maart 2021 profiteert u als woningeigenaar van deze
mooie actie. Van de totale kosten die u maakt om energiebesparende producten
aan te schaffen, ontvangt u met de teGOEDbon tot 70 euro terug op uw rekening.
De bon krijgt u eind van deze maand in uw brievenbus. ‘Dat is een mooie
stimulans en geeft mensen hopelijk een zetje in de rug om duurzame stappen
te nemen’ aldus wijkambassadeurs Maarten en Wilma. Zo wordt energie besparen
wel heel aantrekkelijk! Voor meer informatie kijk op www.gagoed.nl.

Stadskrant
Nieuwe enquête
online

Wat is een goed
OV-knooppunt?
Voor het gebied rondom station
Leiden Centraal wordt een
toekomstplan gemaakt, een
gebiedsvisie. Een van de acht
onderwerpen uit de visie is het
openbaar vervoersknooppunt.
Denk aan bijvoorbeeld busroutes,
bereikbaarheid voor voetgangers
en oplossingen voor nieuwe
fietsenstallingen.
De gemeente wil weten hoe u het
op enbaar ver vo er skno oppunt
(OV-knooppunt) rondom station
Leiden Centraal ervaart. Wat is goed
en wat kan beter? Kijk op Doemee.
leiden.nl onder ‘Toekomst van het
stationsgebied’ voor de enquête.
Invullen kan tot en met 31 juli en duurt
ongeveer vijf tot tien minuten.

Aanleg vernieuwde rotonde
Rooseveltstraat
Op maandag 20 juli start aannemer
Van Eijk met werkzaamheden aan
de rotonde Vijf Meilaan Rooseveltstraat - Vrijheidslaan. De
vormgeving van de rotonde wordt
aangepast zodat de verkeerssituatie
duidelijker en daarmee veiliger
wordt.
De werkzaamheden duren zes weken
en zijn naar verwachting op zaterdag
29 augustus afgerond. Het werk
wordt uitgevoerd in de zomer om zo
minder mogelijk verkeershinder te
geven.
Werkzaamheden
De hele rotonde wordt opnieuw
aangelegd. Ook wordt gewerkt rond
de nieuw opgeleverde MEAS locatie
langs de Vijf Meilaan en op de Hoflaan
en Rooseveltstraat-noord.

Omleiding
De rotonde is maandag 20 juli tot
en met woensdag 12 augustus
afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Fietsers en voetgangers
kunnen wel passeren. Bedrijven aan
de Rooseveltstraat zijn bereikbaar via
de Voor schoter weg. W inkels
Luifelbaan zijn bereikbaar via de
Churchilllaan.
Informatie
Heeft u vragen over het werk, dan
kunt u terecht bij de Floor Witteman,
omgevingsmanager van aannemer
Van Eijk: fwitteman@vaneijkleiden.nl.
U kunt ook langskomen om uw
vragen te stellen of tekeningen te
bekijken op maandag 20 en 27 juli
tussen 08.00 en 09.30 uur in de
keet ter plaatse.

Afsluiting Korevaarstraat
Nu het Garenmarktplein af is, gaat aannemer Dura Vermeer aan de
slag met het herinrichten van de Korevaarstraat ter hoogte van de
Hoogvliet. De werkzaamheden worden in drie weekenden uitgevoerd.
Deze weekenden zijn:
• vrijdag 17 juli 20.00 uur t/m
maandag 20 juli 05.00 uur
• vrijdag 21 augustus 20.00 uur t/m
maandag 24 augustus 05.00 uur
• vrijdag 28 augustus 20.00 uur t/m
maandag 31 augustus 05.00 uur
Omleidingen en bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de
Korevaarstraat afgesloten voor alle

autoverkeer. De bushaltes op de
Korevaarstraat en de Breestraat
komen te vervallen. Op zaterdagen
wordt van 10.00-18.00 uur een
pendeldienst in de Breestraat ingezet.
De bedrijven en Parkeergarage
Breestraat (boven de Hoogvliet) blijven
bereikbaar. U kunt de parkeergarage
bereiken via de Sint Jorissteeg.

Rectificatie

Project Diamantplein
In de bewonersbrief van 6 juli jl. over
het project Diamantplein e.o. staat
dat de gemeente verwacht het
kaderbesluit in het laatste kwartaal

van 2021 aan de gemeenteraad voor
te leggen. Dit moet zijn in het laatste
kwartaal van 2020.

Gemeenteberichten
Gemeenteberichten van 17 t/m 23 juli 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.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze
over het verzoek tot twee weken na
publicatie schriftelijk indienen bij Bureau
Evenementen van de gemeente Leiden,
Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Informatie
Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

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.

HORECA EN BIJZONDERE
WETTEN
Vergunningaanvragen

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

EVENEMENTEN
Vergunningaanvragen
De Burgemeester heeft de volgende
aanvragen ontvangen.
• Rapenburg: L.V.V.S. Augustinus - EL
CID op Augustinus zondag 9 t/m
woensdag 19 augustus 2020 van
13.00-20.00 uur. (cat. 1 zondag 9 t/m
donderdag 13 augustus).
• Lammermarkt/Beestenmarkt/
Rembrandtpark: Universiteit Leiden
- Stralende Start.
- Rembrandtpark/Volkenkunde op
zondag 9 en woensdag 19 augustus
2020 van 10.30-12.00 uur (cat. 1).
- Lammermarkt op zondag 9, maandag
10, dinsdag 11, donderdag 13, vrijdag
14, zondag 16, maandag 17 en
dinsdag 18 augustus 2020 van 10.3012.00 uur (cat.1).
- Beestenmarkt op zondag 9, maandag
10, dinsdag 11, donderdag 13, vrijdag
14, zondag 16, maandag 17 en
dinsdag 18 augustus 2020 van 10.3012.00 uur (cat.1).
• Huigpark: Universiteit Leiden Watersportmarkt/Lunch en diner
zondag 9 augustus t/m vrijdag 14 en
zondag 16 augustus t/m woensdag 19
augustus 2020 van 12.00-20.00 uur
(cat. 1).
• Van der Werfpark/Plantsoen/
Rembrandtpark: Universiteit Leiden
- Diner en lunch.
- Van der Werfpark op zondag 9,
maandag 10, dinsdag 11, donderdag
13, vrijdag 14, zondag 16, maandag
17, dinsdag 18 en woensdag 19
augustus 2020 van 12.00-19.30 uur.

- Plantsoen op zondag 9, maandag 10,
dinsdag 11, donderdag 13, vrijdag 14,
zondag 16, maandag 17, dinsdag 18
en woensdag 19 augustus 2020 van
17.30-19.30 uur.
- Rembrandtpark op zondag 9,
maandag 10, dinsdag 11, donderdag
13, vrijdag 14, zondag 16, maandag
17, dinsdag 18 en woensdag 19
augustus 2020 van 12.00-20.00 uur.
• Hooglandse Kerkgracht: PKvV ELCID Informatiemarkt (VVO) zondag 9
augustus 2020 t/m 19 augustus 2020
van 13.30- 19.30 uur.
• Terrasboot - t.h.v. Oude Singel 56:
Stichting Exploitatie der NSL - ELCID
2020 op maandag 10, dinsdag 11,
donderdag 13, vrijdag 14, maandag 17,
dinsdag 18, woensdag 19 augustus
2020 van 09.00-21.00 uur (cat. 1 van
13.00-20.00 uur).Woensdag 12
augustus 2020 van 9.00-23.00 uur (cat.
1, 2a (70 dB(A))van 13.00-23.00 uur).
• Boommarkt/parkeerterrein van de
Webster University: A.L.S.V. Quintus
- EL CID 2020 maandag 10 t/m vrijdag
14 augustus 2020 van 11.00- 20.00
uur (cat.1). Op woensdag 12 augustus
2020 (cat. 2a van 13.00-20.00 uur).
• Burcht: Universiteit Leiden - OWL
Lounge dinsdag 25, woensdag 26 en
donderdag 27 augustus 2020 van
12.00 -20.00 uur (cat. 1).
• USC Sportveld - Einsteinweg 6:
Universiteit Leiden - Movienight OWL
woensdag 26 augustus 2020 van
20.00-23.59 (cat. 2a).
• Huigpark: Universiteit Leiden DutchDay OWL vrijdag 28 augustus
2020 van 12.00-16.00 uur (cat.1).

De gemeente heeft de volgende aanvragen
ontvangen.
• Doezastraat 11, drank- en
horecavergunning, 07-07-2020
• Korevaarstraat 5, drank- en
horecaverlof, 03-07-2020
• Korevaarstraat 5, terrasvergunning,
03-07-2020
• Pelikaanstraat 64, drank- en
horecavergunning, 06-07-2020
• Pelikaanstraat 64, terrasvergunning,
07-07-2020
• Stationsweg 1, drank- en
horecavergunning, 06-07-2020
• Steenstraat 27, drank- en
horecavergunning, 02-07-2020
Inzage
De aanvragen zijn vanaf a.s. vrijdag twee
weken in te zien bij het team Omgevingsvergunningen, Stadskantoor (Bargelaan
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, tel.
14 071 (Leiden, keuze 3).

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend.
• Leiden, collectevergunning
(Hogeschool Leiden t.b.v. zes goede
doelen), 07-07-2020
Inzage
De besluiten zijn vanaf a.s. vrijdag zes
weken in te zien bij het team Omgevingsvergunningen, Stadskantoor (Bargelaan
100), na afspraak via tel. 14 071 (Leiden,
keuze 3) of via www.leiden.nl/contact.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de achter het besluit vermelde

datum een bezwaarschrift indienen bij de
gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC
Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.
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. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Geslotenverklaring straten in
centrum
Op 18 juli 2020 is besloten het volgende
verkeersbesluit vast te stellen:
• Botermarkt, Nieuwe Rijn en
Steenschuur; instellen
geslotenverklaring.
Inzage
Het verkeersbesluit is vanaf 17 juli 2020 te
vinden in de Staatscourant, www.overheid.
nl. Daarnaast kan in het Stadskantoor een
papieren versie van het verkeersbesluit
worden ingezien.
Bezwaar
Tegen het genoemde besluit kan door
belanghebbenden binnen zes weken na
datum van publicatie in de Staatscourant
bezwaar worden gemaakt. Dat kan via
www.leiden.nl/contact of schriftelijk, ter
attentie van burgemeester en wethouders,
naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder
vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit
– Botermarkt, Nieuwe Rijn, Steenschuur;
geslotenverklaring’. 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.

Gehandicaptenparkeerplaats
Opaalstraat
Burgemeester en wethouders van Leiden
hebben besloten om voor de onderstaande
plaats(en) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
• Opaalstraat 208.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen gedurende zes
weken een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Informatie
Tel. 14 071 (keuze 3, parkeren).

DIVERSEN
Inspraak Horecavisie 2020
Op 14 juli 2020 heeft het college van B en
W van Leiden de Horecavisie 2020 voor
inspraak vastgesteld.
Toelichting
Hieronder vindt u verschillende
onderwerpen uit de visie toegelicht.
Horeca-ontwikkelingen
In de Horecavisie 2020 wordt beschreven
hoe de gemeente omgaat met toekomstige
horeca-ontwikkelingen. We zorgen ervoor
dat er voldoende te beleven valt in de stad
voor bewoners en bezoekers met leuke
restaurantjes, gezellige cafés en
comfortabele hotels, en er tegelijk aandacht
blijft voor prettig wonen voor de bewoners
in de stad.
Juridisch-planologisch toetsingskade
De visie is niet alleen gericht op het
beschrijven van ambities, maar wordt
tevens gebruikt als juridisch-planologisch
toetsingskader bij aanvragen voor een
ontwikkelingen in de horeca in de komende
jaren. Naast toetsing op dit beleid zullen
alle aanvragen tevens getoetst worden aan
een goede ruimtelijke ordening.
Gezondheid
Ook wordt ingegaan op de relaties van
horeca met het gezondheidsperspectief.
Zo wordt in de visie rekening gehouden
met de aspecten alcohol en gezonde
voeding. Hier wordt onder andere invulling
aan gegeven door meer mogelijkheden te
bieden aan gezondere vormen van graben-go-formules en een zorgvuldige
afbakening van de horecagebieden.
Duurzaamheid
In deze visie wordt uitgebreid stilgestaan
bij duurzaamheid in relatie tot horeca. Er
is een aparte bijlage met diverse
aanbevelingen en ontwikkelingen
opgenomen waar horecaondernemers
direct zelf mee aan de slag kunnen en/of
waarmee ze in te toekomst te maken
krijgen. Voorbeelden hiervan zijn logistiek
en afvalscheiding, maar ook het gebruik
van duurzame ingrediënten voor de
maaltijden en het gebruik van duurzame
apparatuur.
Horecagebied binnenstad
De horeca in de eet- en drankensector kent
verschillende verschijningsvormen, er wordt
grofweg onderscheid gemaakt in:
ondersteunende, ondergeschikte en
zelfstandige horeca. Zelfstandige horeca
wordt onderverdeeld in zeven horeca
categorieën en enkele subcategorieën.

Gemeenteberichten
Daarnaast worden er 18 gebieden
onderscheiden die tezamen het
horecagebied van de binnenstad vormen.
Per gebied wordt aangeven welke
mogelijkheden er zijn ten aanzien van
vestiging voor horecabedrijven per
categorie. Hierbij is een goede afweging
gemaakt tussen de specifieke kenmerken
van het gebied, het toekomstperspectief
en de leefbaarheid. In bepaalde gebieden
wordt een maximum grootte van de horeca
inrichting ingesteld, zodat deze in
verhouding blijft tot de kleinschaligheid
van de omgeving. In Leiden is er los van
de gebiedsindeling ook nog behoefte aan
een uitgaansgelegenheid voor met name
jongeren, een club.
Flexibiliteit
Bij de bepaling van uitbreidingsmogelijkheden van horeca is uiteraard
rekening gehouden met de gevolgen van
de coronacrisis. Er wordt in deze visie met
name ingezet op het bieden van flexibiliteit
voor ondernemers in de stad, zodat zij
optimaal in staat worden gesteld om de
financiële tegenslagen te boven te komen.
Zo wordt ondergeschikte horeca voor
bedrijven mogelijk gemaakt en krijgen
horecaondernemers meer mogelijkheden
om hun bedrijfsvoering qua concept aan
te passen.
Buiten het centrum
Nieuw in deze horecavisie is ook de
mogelijkheid in de gebieden buiten de
binnenstad, zoals bedrijventerreinen,
wijkwinkelcentra, ontwikkellocaties,
kantorenlocaties en recreatiegebieden
beperkt horeca te ontwikkelen die aansluit
bij de behoefte van het betreffende gebied.
Tot slot is ook nieuw in deze visie de
mogelijkheid voor placemaking. Hierbij
wordt op een positieve manier de aandacht
gevestigd op een nog te ontwikkelen
locatie. Horeca kan hier onder bepaalde
voorwaarden onderdeel van uitmaken.
Inzage
De Horecavisie 2020 is van vrijdag 17 juli
2020 tot en met donderdag 27
augustus 2020 in te zien in het
Stadskantoor, Bargelaan 190. Geopend
maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur,
donderdag ook van 17.00-20.00 uur en
zaterdag 9.00-13.00 uur. Digitaal is
de Horecavisie 2020 in te zien via
www.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 ‘Horecavisie 2020’ en/of het
zaaknummer (Z/20/1531372). Voor het
indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u bellen naar het Klant Contact
Centrum, maandag t/m vrijdag 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).

Vergunningen
bedrijfsvaartuigen
Burgemeester en Wethouders hebben
besloten om vergunning te verlenen voor
bedrijfsvaartuigen
• aan Albatros Boating voor het
exploiteren van twee verhuurboten.
• aan Columbus Watersport voor het
innemen van een ligplaats (aan
particuliere wal) ter hoogte van
Zoeterwoudseweg 5.
Inzage
De vergunningen kunt u inzien bij de balie
van het team Vergunningen Openbare
Ruimte in het Stadskantoor aan de
Bargelaan 190 in Leiden.
Bezwaar
Wie door het verlenen van bovengenoemde
vergunning rechtstreeks in zijn belangen
is getroffen, kan binnen zes weken na

Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad het
raadsvoorstel ‘Afvalstoffenverordening
2020 gemeente Leiden’ (RV 20.0043)
vastgesteld.
Inzage en inwerkingtreding
De verordening is in te zien op www.
overheid.nl. Deze verordening treedt in
werking drie maanden na de dag van zijn
bekendmaking.
De Afvalstoffenverordening 2008 gemeente
Leiden (RV08.0060) wordt ingetrokken
zodra de nieuwe verordening in werking
treedt.
Informatie
Nadere informatie bij Team RO via tel.
14 071 (Leiden, keuze 4).

Ingeschreven bij RNI
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
verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar
’Onbekend’ en ingeschreven in de registers
van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).
De brief, waarin het voornemen voor dit
besluit tot uitschrijving is aangekondigd,
is eerder gestuurd naar het adres dat als
laatste bekend is van deze personen. De
datum van deze brief is tevens de datum
van de uitschrijving. De datum van 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,
datum en omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de
motivering waarom u het niet eens bent
met het besluit. Het bezwaarschrift kunt
u richten aan: Burgemeester en wethouders
van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar.
U heeft daarvoor een DigiD nodig.

Personen uitgeschreven uit de
Basisregistratie personen

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

publicatie van de vergunning (16 juli 2020)
een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden,
postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Indien, gelet op de betrokken belangen,
spoed is vereist, kunt u - naast het instellen
van bezwaar -, de voorzieningenrechter
van de sector bestuursrecht van de
Rechtbank ‘s-Gravenhage, postbus 20302
2500 EH Den Haag, verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen.

Afvalstoffenverordening 2020

In de periode voorafgaand aan deze
publicatie zijn de volgende personen op
grond van de Wet BRP uitgeschreven uit
de Basisregistratie personen (BRP).
Besluit 03-07-2020: naam, geb. datum,
datum uitschrijving
• Ahmad Mohamed Ismail Hussein
Elsayed, 08-11-1976, 04-06-2020
• C.T. Falck, 14-06-1991, 04-06-2020
• D.R. Kurli, 13-09-1986, 04-06-2020
• V.A. Marshavina, 08-01-1991, 04-062020
• R. Miyake, 25-08-1990, 04-06-2020
• R.N. Monteiro Paraíba, 01-02-1982,
20-04-2020
• N. Urrutia Iturritza, 03-11-1997, 24-032020
• I.H. Vorster, 02-10-1990, 04-06-2020
Besluit 06-07-2020: naam, geb. datum,
datum uitschrijving
• A. Bhadouria, 19-04-1987, 04-062020
Besluit 07-07-2020: naam, geb. datum,
datum uitschrijving
• S.A. van den Broek, 24-09-1998,
03-06-2020
• M. Gopurapillil Muralidharan, 18-091990, 09-06-2020
• H. Huang, 03-04-1989, 09-06-2020
• S. Kim, 26-04-1991, 09-06-2020
• D. Kuznetsova, 14-09-1993, 09-062020
• Y. Liu, 05-01-1993, 09-06-2020
• K.J. Messick, 18-07-1992, 21-04-2020
• P. Murungi, 09-06-1989, 09-06-2020
• M.P. Pachon Caballero, 26-09-1993,
09-06-2020
• X. Peng, 22-11-1991, 09-06-2020
• J.M. Riordan, 23-02-1985, 09-06-2020
• T.R. Tsahelnik, 04-09-1986, 04-062020
• Zaleha Binti Adam, 16-06-1968,
09-06-2020
Besluit 08-07-2020: naam, geb. datum,
datum uitschrijving
• K. Chatvorawit, 15-09-1989, 10-062020
• T. Chitanana, 02-02-1984, 10-06-2020
• Giandre Ottoneal Wijaya Oei, 07-101988, 10-06-2020
• G.G. Gómez Pagura, 15-10-1991,
10-06-2020
• T. Lin, 06-11-1974, 10-06-2020
• Noverizky Tri Putra Pasaribu, 30-111985, 10-06-2020
• B. Rutgrink, 17-06-1989, 23-04-2020
• G.M. De Souza, 15-12-1992, 10-062020
• C. Supphaiboonlerd, 03-04-1990,
10-06-2020
• M. Taheri, 03-06-1985, 10-06-2020

Vergunningaanvragen
Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen
binnengekomen.
Omgevingsvergunning
• Argusvlinder 2, plaatsen dakkapel
voordakvlak, 08-07-2020
• Azaleaduin 4, plaatsen dakkapel
voordakvlak, 08-07-2020
• Boerenpad 1 tuin 11 pad F, plaatsen
kas, luifel en blokhut, 03-07-2020
• Cobetstraat 31, uitbreiding woning
met aanbouw achterzijde en dakkapel
achterdakvlak, 03-07-2020
• Hoge Rijndijk 176A, verbouw
bovenwoning tot twee appartementen,
08-07-2020
• Jan Wolkersstraat 61, plaatsen
dakkapel voordakvlak, 01-07-2020
• Langegracht, kappen 2 bomen t.h.v.
Oude Herengracht, openbaar gebied,
06-07-2020
• Langegracht, verplanten 19 bomen
t.h.v. Oude Herengracht, openbaar
gebied, 06-07-2020
• Langegracht Huigpark en hoek Lange
Mare/Haarlemmerstraat, plaatsen
watertappunt, 03-07-2020
• Maredijk 13, plaatsen aanlegsteiger
achter Maredijk 13, gemeentelijk
monument, 07-07-2020
• Maresingel 46A, plaatsen
scootmobielstalling, 07-07-2020
• Nieuwe Rijn 2, plaatsen warmtepomp
en camouflage scherm,
rijksmonument, 03-07-2020
• Nieuwe Rijn 56B, plaatsen dakvensters
en vervangen trap, rijksmonument,
05-07-2020
• Octavialaan 26, uitbreiding woning 2e
verdieping t.p.v. dakterras, 05-07-2020
• Papegaaisbolwerk 23, verlenging
wijzigen gebruik naar opvang dak- en
thuislozen, 02-07-2020
• Roodenburgerstraat 63, plaatsen
zonnepanelen, 06-07-2020
• Schipholweg 101, wijzigen gebruik
kantoor naar kamergewijze verhuur,
07-07-2020
• Schouwenwerf 9, plaatsen dakkapel
voordakvlak, 07-07-2020
• Sieboldstraat 30, interne constructieve
doorbraak, 04-07-2020
• Tandkarper 1, constructie onder
inbouwzwembad, 02-07-2020
• Utrechtse Jaagpad 9A, plaatsen luifel
op bordes woonark, 06-07-2020
• Van Vollenhovenkade 20, tijdelijke
plaatsen brug, 02-07-2020
• Vlietweg 66F tuin 55, plaatsen schuur,
06-07-2020

• Vreewijkstraat 11, plaatsen veranda,
03-07-2020
Onttrekkingsvergunning
• 1e Binnenvestgracht 7, kamerverhuur
met 4 wooneenheden, 30-06-2020
• De Genestetstraat 2B, kamerverhuur
met 4 wooneenheden, 30-06-2020
• Gerecht 5, kamerverhuur met 9
wooneenheden, 30-06-2020
• Gerecht 5, kamerverhuur met 9
wooneenheden, 30-06-2020
• Groenesteeg 36, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 29-06-2020
• Hansenstraat 53, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 29-06-2020
• Hoge Rijndijk 167, kamerverhuur met 7
wooneenheden, 30-06-2020
• Hoge Rijndijk 178A, kamerverhuur met
6 wooneenheden, 30-06-2020
• Hogewoerd 62, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 30-06-2020
• Hogewoerd 111, kamerverhuur met 10
wooneenheden, 30-06-2020
• Hooglandsekerk-Choorsteeg 2,
kamerverhuur met 5 wooneenheden,
30-06-2020
• Kabeljauwsteeg 3, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 30-06-2020
• Kaiserstraat 17, kamerverhuur gehele
woning, 30-06-2020
• Kijfgracht 25, verzoek onttrekking
woning, 30-06-2020
• Koningstraat 8A, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 30-06-2020
• Koningstraat 26, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 03-07-2020
• Kooilaan 2A, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 30-06-2020
• Kooilaan 2B, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 30-06-2020
• Maredijk 24A, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 30-06-2020
• Maresingel 33A, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 29-06-2020
• Medusastraat 16, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 30-06-2020
• Medusastraat 18, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 30-06-2020
• Middelstegracht 3A, kamerverhuur
met 5 wooneenheden, 02-07-2020
• Morsweg 180A, kamerverhuur met 8
wooneenheden, 30-06-2020
• Nicolaas Beetsstraat 1A, kamerverhuur
met 4 wooneenheden, 30-06-2020
• Nicolaas Beetsstraat 1B, kamerverhuur
met 4 wooneenheden, 30-06-2020
• Nieuwe Rijn 91, kamerverhuur met 2
wooneenheden, 01-07-2020
• Nieuwe Beestenmarkt 5A,
kamerverhuur met 4 wooneenheden,
30-06-2020
• Pieterskerk-Choorsteeg 3A,
kamerverhuur met 2 wooneenheden,
29-06-2020
• Poelgeeststraat 6A, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 30-06-2020
• Prinsessekade 2, kamerverhuur met 5
wooneenheden, 08-07-2020
• Rapenburg 4, kamerverhuur met 15
wooneenheden, 30-06-2020
• Rapenburg 117A, kamerverhuur met 8
wooneenheden, 26-06-2020
• Ravenhorst 50, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 30-06-2020
• Rijnsburgerweg 102, kamerverhuur
met 4 wooneenheden, 03-07-2020
• Rijnsburgerweg 127, kamerverhuur
gedeelte woning, 02-07-2020
• Schelpenkade 45, kamerverhuur met 9
wooneenheden, 01-07-2020
• Steenstraat 15, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 30-06-2020
• Valdezstraat 1A, kamerverhuur met 1
wooneenheden, 30-06-2020
• Van ‘t Hoffstraat 12A, kamerverhuur
met 2 wooneenheden, 30-06-2020
• Van der Werfstraat 9A, kamerverhuur
met 4 wooneenheden, 30-06-2020
• Van der Werfstraat 9, kamerverhuur
met 7 wooneenheden, 01-07-2020
Woningvorming
• Bloemstraat 19, woningvorming met 2
zelfstandige wooneenheden, 24-06-

2020
• Haarlemmerstraat 186A,
Woonvorming met 3 zelfstandige
wooneenheden, 11-06-2020
• Zijlsingel 62, woonvorming met twee
zelfstandige wooneenheden, 30-062020
Inzage
De aanvragen zijn vanaf a.s. vrijdag twee
weken in te zien via https://vergunningen.
leiden.nl en bij het team Omgevingsvergunningen, Stadskantoor (Bargelaan
190), na afspraak via tel. 14 071 (Leiden,
keuze 3) of via www.leiden.nl/contact.

Ontwerpbeschikking
Ontwerp omgevingsvergunning
voor de activiteit: het in gebruik
nemen of gebruiken van een
bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid
• Steenschuur 17, brandveilig gebruik
kerkgebouw, rijksmonument, 16-072020
Inzage
De ontwerpbeschikking is vanaf a.s. vrijdag
zes 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.
Zienswijzen
In de periode van terinzagelegging kunnen
belanghebbenden een zienswijze indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van Leiden, Postbus 9100,
2300 PC Leiden. Na telefonische afspraak
via tel. (071) 5165760 kunnen ook
mondeling zienswijzen worden ingediend.
Tegen het definitieve besluit kan geen
bezwaar worden gemaakt. Alleen
belanghebbenden die tijdig een zienswijze
hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit
kunnen tegen het definitieve besluit beroep
instellen bij de rechtbank De Haag Postbus
20302, 2500 EH Den Haag.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend.
Omgevingsvergunning regulier
• 4e Binnenvestgracht 11,
renovatiewerkzaamheden t.b.v.
energiebesparing, gemeentelijk
monument, 08-07-2020
• Aalmarkt 22, wijzigen winkelindeling
en plaatsen gevelreclame,
rijksmonument, 03-07-2020
• Blauwpoortsbrug 1, plaatsen
opslagbakken, rijksmonument, 08-072020
• Bruggestraat 28, realiseren aan- en
uitbouw en 2 dakkapellen, 02-07-2020
• Cornelia van Arkelstraat 18, plaatsen
van een veranda in de tuin, 08-072020
• De Laat de Kanterstraat 3, plaatsen
zonnepanelen op platte dak
hoofdgebouw, 06-07-2020
• De Laat de Kanterstraat 5, plaatsen
zonnepanelen op platte dak
hoofdgebouw, 06-07-2020
• Chris van Abkoudestraat kavel DN20,
nieuwbouw woning, 03-07-2020
• Gabriël Metzustraat 15, plaatsen
dakkapel voordakvlak, 06-07-2020
• Groenesteeg 126, realiseren deur in
berging, rijksmonument, 03-07-2020
• Haarlemmerstraat 130, interne
verbouwing Hema, gemeentelijk
monument, 07-07-2020
• Haarlemmerstraat 135, vervangen
pinautomaat en uithangbord nieuwe
landelijke vormgeving, 03-07-2020
• Heemskerkstraat 60, plaatsen
dakopbouw en uitbouw woning
achterzijde, 08-07-2020
• Hoge Rijndijk 187, realiseren verdiepte
fietsenstalling voortuin, 08-07-2020
• Hogewoerd 18, restauratie voorgevel,
gemeentelijk monument, 03-07-2020
• Kanaalpark 147, splitsing 5
appartementen op 1e t/m 5e

Gemeenteberichten
verdieping, 03-07-2020
• Klaproos 24, plaatsen dakkapel
achterzijde, 08-07-2020
• Lingestraat 21, bereiden van verse
pastadeegwaren in de vorm van een
aan-huis-verbonden beroep, 07-072020
• Rhijnhofweg, realiseren van de
onderwereld; hekwerk, beschoeiing,
uitweg en diverse watergangen,
08-07-2020
Rijnsburgerweg 111, vervangen
erker voorgevel en vervangen
dakkapel achtergevel, 06-07-2020,
-Gedeeltelijk geweigerd
• Taptadestraat 1, uitbouw aan de
zijgevelzijde, 08-07-2020
• Valeriusstraat 4, tijdelijk plaatsen
scootmobielstalling, 07-07-2020,
Tijdelijke vergunning tot 06-07-2035
• Zeemanlaan 16A, plaatsen
monumentenglas en achterzetramen,
rijksmonument, 06-07-2020
Onttrekkingsvergunning
• 2e Binnenvestgracht 10, kamerverhuur
met 3 wooneenheden, 06-07-2020
• Apothekersdijk 4, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 07-07-2020
• Baatstraat 2, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 02-07-2020
• Beestenmarkt 7A, kamerverhuur met 5
wooneenheden, 02-07-2020
• Beschuitsteeg 4, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 02-07-2020
• Clarensteeg 36, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 02-07-2020
• Cronjéstraat 3, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 07-07-2020
• Decimastraat 9A, kamerverhuur 4 met
wooneenheden, 02-07-2020
• Haarlemmerstraat 14, kamerverhuur
met 9 wooneenheden, 02-07-2020
• Haarlemmerstraat 243, kamerverhuur
met 12 wooneenheden, 06-07-2020
• Herengracht 58, kamerverhuur met 18
wooneenheden, 02-07-2020
• Herengracht 94B, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 07-07-2020
• Hoge Rijndijk 162A, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 06-07-2020
• Hogewoerd 36, kamerverhuur met 6

wooneenheden, 02-07-2020
• Hogewoerd 118A, kamerverhuur met
7 wooneenheden, 06-07-2020
• Julianastraat 8B, kamerverhuur met 5
wooneenheden, 02-07-2020
• Louise Wentstraat 19, kamerverhuur
met 4 wooneenheden, 08-07-2020
• Marnixstraat 8, kamerverhuur met 6
wooneenheden, 07-07-2020
• Mauritsstraat 4, kamerverhuur met 9
wooneenheden, 07-07-2020
• Morsweg 178A, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 06-07-2020
• Nieuwe Rijn 59, kamerverhuur met 13
wooneenheden, 06-07-2020
• Oude Rijn 2A, kamerverhuur met 8
wooneenheden, 07-07-2020
• Oude Vest 149, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 02-07-2020
• Schoolsteeg 4A, kamerverhuur met 7
wooneenheden, 02-07-2020
• Van Galenstraat 16, kamerverhuur met
5 wooneenheden, 07-07-2020
• Weddesteeg 21, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 06-07-2020
• Witte Singel 102, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 06-07-2020
Woningvorming
• Kort Rapenburg 12, woonvorming met
3 appartementen, 06-07-2020
Kabels en leidingen
• De Ruijterstraat 29, aanleggen
telecommunicatiekabels Ziggo B.V.,
03-07-2020
• Driftstraat 77, aanleggen
telecommunicatiekabels Ziggo B.V.,
07-07-2020
• Lucas van Leijdenstraat 2, aanleggen
telecommunicatiekabels Ziggo B.V,
02-07-2020
• Rhijnhofweg 4C, aanleggen
telecommunicatiekabels Ziggo B.V.,
02-07-2020
• Rooseveltstraat, uitbreiding
elektraleidingen Liander, 06-07-2020
• Rosenburch 1, aanleggen
telecommunicatiekabels KPN B.V.,
02-07-2020
• Stadhuisplein 1, aanleggen
elektraleidingen Liander Infra N.V.,
02-07-2020

Ontwerp Omgevingsvergunning
Rijndijk 238A

Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad van
Leiden het bestemmingsplan ‘Indoor
Sportcentrum’ (NL.IMRO.0546.BP001520301) vastgesteld. Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een Indoor
Sportcentrum mogelijk aan de Telderskade,
op de locatie van het meest zuidelijk
gelegen veld van Sportpark Boshuizerkade.
Toelichting
Het sportcentrum zal bestaan uit een
topsporthal en een breedtesporthal, ter

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf
vrijdag 17 juli 2020 digitaal raadpleegbaar
op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de
website van de gemeente Leiden, www.
leiden.nl/bestemmingsplannen. Het is
tevens mogelijk de stukken digitaal in te
zien in het Stadskantoor (Bargelaan 190).
Beroep instellen
De beroepstermijn loopt van zaterdag 18
juli 2020 tot en met vrijdag 28 augustus
2020.
Tijdens deze termijn kunnen de volgende
belanghebbenden beroep instellen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State:
• Belanghebbenden die tijdig een
zienswijze naar voren hebben gebracht
bij de gemeenteraad van Leiden.
• Belanghebbenden die kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest om een zienswijze
kenbaar te maken.
• Belanghebbenden die beroep instellen
tegen de wijzigingen die de
gemeenteraad bij vaststelling van het
bestemmingsplan heeft aangebracht.
Het beroep dient te worden gericht aan
de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking de dag
na afloop van de beroepstermijn. Het
instellen van beroep schorst de werking van
het besluit niet. Degenen die beroep hebben
ingesteld kunnen tevens verzoeken om een
voorlopige voorziening. Indien binnen de
inzagetermijn naast het beroepschrift een

vervanging van de huidige Vijf Meihal en
3 Octoberhal. Daarnaast worden (multifunctionele) ruimtes ten behoeve van
verenigingen en/of onderwijs, een
fysiotherapiepraktijk en ondersteunende
horeca gelegenheid mogelijk gemaakt.
Tijdens de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen
ingediend. Deze hebben geleid tot enkele
aanpassingen aan het bestemmingsplan.

verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de voorzitter van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treden de besluiten niet in werking voordat
er op het verzoek is beslist.
Informatie
Nadere informatie met betrekking tot het
bestemmingsplan kunt u inwinnen via
telefoonnummer 14 071 of via www.
leiden.nl/contact.

inhoud van de omgevingsvergunning.
Meer informatie
Nadere informatie bij het Frontoffice Team
Omgevingsvergunningen, Bargelaan 190,
Leiden. Openingstijden en overige
contactgegevens zijn te vinden via www.
leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is
op werkdagen bereikbaar via tel. 14 071.

• Weidehof 56, aanleggen
elektraleidingen Liander Infra N.V.,
06-07-2020
Inzage
De besluiten zijn vanaf a.s. vrijdag in te
zien via https://vergunningen.leiden.nl en
bij het team Omgevingsvergunningen,
Langegracht 72 na afspraak via tel. 14 071
(Leiden, keuze 3) of via www.leiden.nl/
contact.
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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling bestemmingsplan
Indoor Sportcentrum

Contact met de gemeente

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Leiden maakt
bekend dat met ingang van vrijdag 17 juli
de ontwerp Omgevingsvergunning
‘Rijndijk 238A, NL.IMRO.0546.OV001270201’ tezamen met de bijbehorende
ruimtelijke onderbouwing voor een periode
van zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De ontwerp omgevingsvergunning betreft
de realisatie van 3 woningen. Het voormalig
autobedrijf op locatie wordt gesloopt.
Hiervoor komt één vrijstaande woning en
een twee-onder-een-kap woning voor
terug.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt vanaf vrijdag 17 juli tot en met
28 augustus 2020 ter inzage. De stukken
zijn digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder
zijn of haar zienswijze op de ontwerp
omgevingsvergunning indienen bij het
college van B&W van de gemeente Leiden
(ter attentie van het Cluster Stedelijke
Ont wikkeling, Team Ruimtelijke
Ontwikkeling, Postbus 9100, 2300 PC
Leiden, o.v.v. ‘zienswijze Omgevingsvergunning Rijndijk 238A’. Digitaal indienen
is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze.
Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken via
het secretariaat van het Team Ruimtelijke
Ontwikkeling, tel. 14 071.
Ingediende zienswijzen worden betrokken
bij de besluitvorming over de definitieve

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
wordt beantwoord op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

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
en zaterdag 9.00-12.30 uur. Alleen op afspraak.

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,
postbus 9100, 2300 PC 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
tel. 14 071 of via www.leiden.nl/contact.

