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Indoor Sportcentrum stap
dichterbij

De toekomst van het stationsgebied
Een aantrekkelijke, gastvrije entree
voor de stad van internationale
kennis en historische cultuur. Een
plek waar Leidenaren graag
wonen, werken en trots op zijn.
Een plek die uitnodigt om langer
te blijven. Dat moet het stationsgebied worden. Daarom wordt er
een gebiedsvisie ontwikkeld.
Naar verwachting is de concept
gebiedsvisie in maart klaar en wordt
dan voorgelegd aan het college. Voor
die tijd wordt de concept gebiedsvisie
gedeeld met de stad en is er de mogelijkheid om hierop te reflecteren. Meer
informatie is te vinden op https://doemee.leiden.nl.

De gemeente investeert de komende jaren zestig miljoen euro in de
bouw van twee nieuwe sportcomplexen: een ijshal met combizwembad bij De Vliet en een Indoor Sportcentrum aan de Telderskade.

Ontwerp: slangen+koenis architecten /
visual: DMOO

De aanbesteding van het Indoor
Sportcentrum is begonnen. Dat betekent dat aannemers zich nu kunnen
inschrijven voor dit bouwproject.

Rijnland wordt een belangrijke partner
in het Indoor Sportcentrum. De topsporthal met tribune, vipruimte en
andere bezoekersfaciliteiten gaat door
ZZ Leiden Basketbal gebruikt worden.
Ook komen er een sportschool en een
sportmedisch centrum.

zier er mooi uit. De sporthallen krijgen
hierdoor een moderne en natuurlijke
uitstraling. Uiteraard wordt het ook
een duurzaam gebouw. De zonnepanelen op het dak gaan meer energie
opleveren dan het sportcentrum
gebruikt.

Houtbouw
Het Indoor Sportcentrum wordt grotendeels gebouwd met kruislings gelamineerd hout. Houtbouw is beter voor
het milieu dan betonblokken en het

Neem een kijkje
Bent u benieuwd naar hoe het Indoor
Sportcentrum eruit komt te zien?
Neem een kijkje op
www.buitengewoonbinnensporten.nl.

Multifunctioneel
Het Indoor Sportcentrum vervangt de
Vijf Meihal en de 3 Octoberhal. De
breedtesporthal wordt ‘s avonds en
in het weekend vooral gebruikt door
Leidse sportverenigingen. Overdag
sporten de leerlingen van het
Leonardo College er. Ook het mbo-

Voetgangers krijgen de ruimte
In Leiden vinden we het belangrijk dat iedereen veilig kan bewegen.
Daarom heeft het college het beleidsprogramma Voetganger 2020-2030
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In het beleidsprogramma
zijn tien actiepunten benoemd om de voetganger meer ruimte te geven.
Van vrijdag 15 januari 2021 t/m vrijdag
12 maart 2021 kunnen inwoners van
Leiden en andere belanghebbenden
hun reactie geven op het beleidsprogramma via www.leiden.nl/inspraak.
De reacties worden meegewogen in
de verdere besluitvorming door het
college en de gemeenteraad.
Veilige looproute en overzichtelijke oversteekplaatsen
Het programma richt zich op het verbeteren van de veiligheid van looproutes en de overzichtelijkheid in drukke
gebieden en bij oversteekplaatsen.

Daarnaast is er oog voor duidelijke
bewegwijzering en inclusiviteit, zodat
iedereen lopend, met rolstoel of scootmobiel overal kan komen. Dit nieuwe
beleid past bij de ambitie om schonere vervoersvormen zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren.
Wens vanuit de stad
Aanleiding voor het opstellen van het
beleid was de vraag vanuit de stad om
meer aandacht aan de voetganger te
besteden. Het beleid is opgesteld
samen met de stad. Diverse belangengroepen zoals het Platform Gehandicapten, Rover, de Fietsersbond,
Centrummanagement Leiden en het
LeidenPanel zijn geraadpleegd. Zij hebben hun aandachtspunten en mening
meegegeven.

Referendumverzoek

Benodigd aantal verklaringen gehaald
Voor het referendumverzoek
raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel
Wijksportpark Roomburgerpark
zijn in totaal 5.848 geldige ondersteuningsverklaringen binnengekomen.
Dat betekent dat het benodigde
aantal van 5000 ondersteuningsverklaringen ruim binnen de
hiervoor gestelde termijn is ingediend.

Nu het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is behaald, is het
niet meer mogelijk om een verklaring
in te leveren.
Vervolg
Het referendumverzoek gaat nu de
volgende fase in. Op 28 januari neemt
de gemeenteraad een besluit over het
vervolg. Binnenkort volgt meer informatie over de mogelijkheid voor

belanghebbenden om subsidie aan te
vragen voor campagneactiviteiten.

Start werkzaamheden 2021
Eind vorig jaar is gestart met de ontwikkeling van Octagon in het voormalig ABN AMRO gebouw aan de
Stationsweg. Hier komen appartementen, een hotel en commerciële
ruimten. Naar verwachting start vlak
na de zomer het bouwproject De

Geus op de plek waar nu supermarkt
Jumbo gevestigd is.
Fietsenstallingen
Onder de Jumbo en deels onder het
Stationsplein komt een nieuwe fietsenstalling. Leiden Centraal is het derde station in Nederland qua
fietsparkeren. In 2022 start ook de
tweede fase van Lorentz op de hoek
van het Schuttersveld.
Informatie
Omwonenden, reizigers en ondernemers gaan blijvend geïnformeerd worden over de voortgang van de
werkzaamheden in het gebied. Meer
weten? Ga naar www.leiden.nl/stationsgebied.

Stadsgids 2021 verkrijgbaar
De Stadsgids Leiden 2021 is
gereed. U kunt de gids afhalen bij
verschillende locaties verdeeld
over de stad.
De afhaaladressen:
• Stadskantoor, Bargelaan 190
• Visitors Centre, Stationsweg 26
• Huis van de Buurt Morschwijck,
Topaaslaan 19
• Huis van de Buurt De Kooi,
Driftstraat 49
• Huis van de Buurt Matilo,
Zaanstraat 126
• Huis van de Buurt Op Eigen
Wieken, Valkenpad 5
• Huis van de Buurt Stevenshof, Trix
Terwindtstraat 4
• Huis van de Buurt Vogelvlucht,
Boshuizerlaan 5
• Het Gebouw, Arubapad 2
• Buurt Ontmoetings Plek
Herenstraat, Herenstraat 61

Let op: als gevolg van de coronacrisis
zijn locaties als verpleeghuizen en
woon(zorg)centra momenteel niet
actief als uitgiftepunt voor de
Stadsgids 2021.
Stadsgids online
De Stadsgids is een goed startpunt bij
iedere vraag over Leiden. De uitgave
is ook digitaal beschikbaar via www.
leiden.smartmap.nl. Als naslagwerk
voor adressen/contactgegevens is de
gids bovendien als ‘GemeentegidsApp’
te downloaden via Google Play
(Android) of App Store (Apple).

500e mentor

Project JA Statushouders
Project Ja Statushouders (JAS)
heeft 2020 kunnen afsluiten met
een mooie mijlpaal. Maar liefst
500 vrijwilligers hebben zich sinds
2016 ingezet voor statushouders
in de Leidse regio.
Vrijwilliger Harm Muntinga is eind
2020 als 500e mentor gekoppeld aan
Rami Kourdi uit Syrië. Rami (48) woont
vanaf medio 2020 in Leiden.
Veilig land
Harm helpt graag mensen die hun
weg moeten vinden in een vreemd
land. Hij wil ze het gevoel geven welkom te zijn in onze samenleving. Door
het contact met Rami is Harm ervan
bewust geworden dat wij in Nederland
blij moeten zijn dat we in een veilig
land wonen.
Project JAS
Project JAS is een educatief programma voor statushouders in Leiden e.o.

Dit programma ondersteunt statushouders met trainingen zodat zij kunnen participeren in de Nederlandse
samenleving, het onderwijs en de
arbeidsmarkt.
Mentoren gezocht
Een mentor is iemand die een statushouder wegwijs maakt in de nieuwe
woonplaats, de taal oefent en helpt
een netwerk op te bouwen. Heeft u
interesse in het mentorschap? Neemt
u dan contact op met Latifa Rakib
via mail l.rakib@leiden.nl of tel.
0634203529.

GOED wijkambassadeur
Bart Groeneweg
De GOED wijkambassadeurs
van de gemeente Leiden vertellen over hun activiteiten.
Deze maand in de spotlight:
wijkambassadeur van Leiden
Zuidwest, Bart Groeneweg.

‘We hoeven niet allemaal het
wiel opnieuw uit te vinden.’
Bart is wijkambassadeur in Leiden Zuidwest. Hij ontwikkelde speciaal
voor woningeigenaren én huurders de energiebox boordevol energiebesparende producten die u een week lang kunt uitproberen. Een
handige manier om minder bekende of wat duurdere producten te
testen. Bijvoorbeeld radiatorventilatoren of speciale ledlampen zoals
spotjes en keukenverlichting.

Leiden Zuidwest is een diverse wijk
met huurders, kopers en verenigingen
van eigenaren. Ongeveer 50% van de
wijk bestaat uit huurwoningen.
De uitdaging
Leiden Zuidwest is aangewezen om
als een van de eerste wijken van het
gas af te gaan. ‘Dat is een enorme
uitdaging,’ zegt Bart. ‘Het leeft zeker
onder de bewoners. Ze zoeken hierover contact met mij, bijvoorbeeld als
ze de cv-ketel moeten vervangen. Dan
willen ze graag advies. Koop ik een
nieuwe? Kan de huidge nog even mee
of is het beter om tijdelijk een ketel
te huren? Dat soort vragen.’

Bart

Duurzame Vereniging van
Eigenaren
Bart heeft zich de afgelopen jaren
gespecialiseerd in advies aan de verenigingen van eigenaren. ‘Een flatgeb ou w verduur z am en is e en
interessante en complexe uitdaging.
Veel mensen moeten meebeslissen en
een meerderheid moet instemmen.
Dat maakt het een stuk ingewikkelder.

Het is een heel proces. Veel VvE’s zijn
er al mee bezig en onderzoeken de
mogelijkheden. Ik ga naar ledenvergaderingen en vertel wat over het
thema en de mogelijkheden. Dat is
een mooi begin om het onderwerp
onder de aandacht te brengen en de
mensen enthousiast te maken.’
Stappenplan makkelijke start
Voor vier à vijf woningtypen die veel
voorkomen in de Coebel is een stappenplan ontwikkeld dat veel effect

heeft. Met dit stappenplan kunnen
bewoners praktisch aan de slag.
www.gagoed.nl/tegoedbon.
Isoleren is een tweede, belangrijke
stap in combinatie met ventilatie van
de woning om het binnenklimaat
gezond te houden. De volgende stap
is zelf duurzame energie opwekken,
met bijvoorbeeld zonnepalen en een
zonneboiler. De laatste, meest ingrijpende stap is duurzaam verwarmen.
Aardgasvrij met bijvoorbeeld een
warmtepomp of warmtenet.
Informatie
Het hele artikel kunt u lezen op www.
gagoed.nl. Volgende keer in de spotlight: Yung Lie, wijkambassadeur
Boerhaave- en Morsdistrict. Volg
GOED op Facebook en blijf op de
hoogte van alle GOED-acties en activiteiten via de digitale nieuwsbrief.

TeGOEDbon en huurdersactie
Bent u woningeigenaar en bewoont u zelf uw woning? Koop dan voor 31
maart 2021 energiebesparende producten en ontvang tot 70 euro van
de aanschafprijs retour met de teGOEDbon.
Alle woningeigenaren in Leiden hebben de bon per post ontvangen. Bent
u de bon kwijtgeraakt? Dan kunt u eenmalig een nieuwe voucher aanvragen via www.gagoed.nl/tegoedbon.
Voor huurders is er ook een actie; vraag via gagoed@leiden.nl een adviesgesprek aan en ontvang een box met gratis energiebesparende producten.

Gemeenteberichten
Gemeenteberichten van 15 t/m 21 januari 2021
Digitale versie: www.leiden.nl/stadskrant.
Inzage stukken
De stukken zijn - tenzij anders vermeld - in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190,
maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur.

Inzage, inspraak, zienswijzen, bezwaar, beroep
Bij de artikelen staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn. Heeft u vragen, bel dan
met de gemeente, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4), maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur.
Bel voor vragen over bezwaar met de Regionale commissie bezwaarschriften,
tel. (071) 5165250 (9.30-12.30 uur).

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

RAADSCOMMISSIES
Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vinden de
vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad digitaal
plaats. Het is niet mogelijk om als
publiek bij een vergadering aanwezig
te zijn. U kunt de vergadering live
volgen via www.gemeenteraadleiden.
nl.

Commissie Stedelijke
Ontwikkeling
Dinsdag 19 januari 2021 - 20.00 uur digitaal via www.gemeenteraadleiden.nl.
Agenda
• Burger aan het woord
Bespreekstukken
• Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan
100 RV 21.0003
• Kredietvotering project Kopermolen RV
20.0001

Commissie Leefbaarheid en
Bereikbaarheid
Donderdag 21 januari 2021 - 20.00 uur
digitaal via www.gemeenteraadleiden.nl.
Agenda
• Burger aan het woord
Hamerstuk
• Verordening gegevensverstrekking BRP
gemeenten Leiden 2020 RV 20.0139
Bespreekstukken
• Agenda Autoluwe Binnenstad (horen
insprekers) RV 20.0148
• Tijdelijke wijziging van de
Referendumverordening 2008 i.v.m.
Covid-19 RV 20.0141
• Beslissing verzoek voldoende ondersteuning definitief referendumverzoek
over inrichtingsvoorstel wijksportpark
Roomburgerpark (volgt)
• Uitvoeringsbesluit wijkvervangingsprogramma Houtkwartier Oost RV
20.0149
• Wensen en bedenkingen

Uitvoeringsprogramma 2021
Handhaving openbare ruimte RV
20.0146
Inspreken
Door in te spreken kunt u de gemeenteraad
vertellen wat u van een plan vindt en of u
vindt dat de raad voor of tegen een plan
moet stemmen, of het plan moet (laten)
aanpassen. Alle inwoners van Leiden
mogen komen inspreken. U kunt kiezen
uit vier manieren om in te spreken: via
Microsoft Teams vanuit uw eigen huis, via
Microsoft Teams op het Stadskantoor, via
een vooraf opgenomen filmpje of via een
geschreven tekst. Meld u uiterlijk 1 dag
vóór de vergadering 12.00 uur aan via het
inschrijfformulier op www.gemeenteraadleiden.nl.
Informatie
Heeft u vragen over de gemeenteraad of
de vergaderingen? Neem contact op met
de griffie: griffie@leiden.nl of 06-36162575.
E-mails aan de gemeenteraad kunt u ook
naar dit adres sturen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open
voor uw ideeën. De adressen en telefoonnummers van de raadsleden vindt u op de
website www.gemeenteraadleiden.nl.
Hier vindt u ook de agenda van de vergaderingen.

VERKEERSBESLUITEN
Voornemen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van
Leiden zijn van plan om in de nabijheid van onderstaande adres(sen) een
gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats aan te leggen.
• Meermanshof 1
• Hoge Rijndijk 219( locatie plaats
Lekstraat)
• Toussaintkade 7
Inzage
De stukken liggen met ingang van heden
gedurende twee weken ter inzage.
Gedurende deze periode kunt u schriftelijk
of mondeling uw zienswijze kenbaar maken
bij: Team Vergunningen openbare ruimte,
Cluster Publiekszaken, Handhaving &
Veiligheid, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Informatie
Tel, 14071 (Leiden, keuze 3, parkeren).

DIVERSEN
Inspraak op beleidsprogramma
Voetganger
Op dinsdag 12 januari 2021 heeft het college van B en W van Leiden het beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 voor
inspraak vastgesteld.
Veilige looproute en overzichtelijke
oversteekplaatsen
In Leiden hechten we er grote waarde aan
dat iedereen zich veilig kan bewegen. In
het Beleidsprogramma Voetganger 20202030 zijn tien actiepunten benoemd om
de voetganger meer ruimte te geven. Het
programma richt zich op het verbeteren
van de veiligheid van looproutes en de
overzichtelijkheid in drukke gebieden en
bij oversteekplaatsen. Daarnaast richt het
programma zich op duidelijke bewegwijzering en inclusiviteit zodat iedereen
lopend, met rolstoel of scootmobiel overal kan komen. Dit nieuwe beleid past bij
de ambitie van het college om schonere

vervoersvormen zoals lopen, fietsen en
openbaar vervoer te stimuleren.
Wens vanuit de stad
Aanleiding voor het opstellen van het beleid
was de vraag vanuit de stad om meer aandacht aan de voetganger te besteden. Deze
wens kwam op verschillende momenten
naar voren, bijvoorbeeld tijdens de participatie voor het opstellen van de
Mobiliteitsnota. Het beleid is opgesteld
samen met de stad. Diverse belangengroepen zoals het Platform Gehandicapten,
Rover, de Fietsersbond, Centrummanage
ment Leiden en het LeidenPanel zijn
geraadpleegd. Zij hebben hun aandachtspunten en mening meegegeven.
Inzage
Het beleidsprogramma Voetganger is vrijdag 15 januari tot en met vrijdag 26 februari 2021 in te zien in het Stadskantoor,
Bargelaan 190. Geopend maandag t/m
vrijdag 8.30-17.00 uur. Digitaal is het
beleidsprogramma Voetganger 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 ‘Beleids
programma Voetganger’ en het zaaknummer (Z/201482416). 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).

Gemeenteberichten
Aanwijzingsbesluit toezicht
houders rechtmatigheid Wmo
en Jeugdwet 2020

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

Op dinsdag 5 januari 2021 heeft het college van B en W van Leiden het aanwijzingsbesluit toezichthouders recht
matigheid Wmo en Jeugdwet vastgesteld.
Toelichting
Landelijk ziet men een toename van fraude en oneigenlijk gebruik van zorgmiddelen. Om ervoor te zorgen dat de
zorggelden juist worden besteed, zijn
toezichthouders rechtmatigheid aangewezen. Deze functionarissen zullen de opsporing, toezicht en handhaving van fraude
binnen het sociaal domein voor hun rekening nemen door te acteren op meldingen
vermoeden van fraude maar ook regelmatig onderzoeken uitvoeren naar de uitvoering van gecontracteerde zorg én de
trajecten met persoonsgebonden budget
(PGB).
De toezichthouders Rechtmatigheid zijn
als ambtenaren belast met het toezicht op
de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet WMO 2015 en de Jeugdwet.
Inzage en inwerkingtreding
Het aanwijzingsbesluit is van vrijdag 8
januari 2021 tot en met donderdag 18
februari 2021 in te zien in het
Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag
t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Digitaal is het
aanwijzingsbesluit in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking vanaf dinsdag 5
januari 2021
Informatie
Meer informatie bij de gemeente Leiden
tel. 14 071 (Leiden, keuze 4 - ma t/m vr
8.30-17.00 uur).

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
In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond
van de Wet BRP uitgeschreven uit de
Basisregistratie personen (BRP).
Besluit 04-01-2020: naam, geb. datum,
datum uitschrijving
• L. Arras, 23-06-1999, 30-11-2020
• N.G.J. Cottin, 09-12-1994, 02-12-2020
• S.A. Gutteridge, 20-07-1980, 04-122020
• F.M. Hritcu, 26-03-1990, 04-12-2020
• W.A. Lucas, 07-05-1997, 13-11-2020
• A. Panagopoulos, 16-10-1997, 30-112020
• Y. Segner, 24-07-2000, 10-11-2020
Besluit 05-01-2020: naam, geb. datum,
datum uitschrijving
• Y. Abba, 29-08-1992, 27-11-2020
• B. Bodrij, 14-01-1980, 27-10-2020
Besluit 06-01-2020: naam, geb. datum,
datum uitschrijving
• E. Barut, 26-05-1990, 24-09-2020
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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Vergunningaanvragen
Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.
Omgevingsvergunning
• Breestraat 21, herstellen en schilderen
van de winkelpui, 04-01-2021
• Da Costastraat 91, bouwen woning
boven bedrijfsgedeelte, 29-12-2020
• Deltaweg/Kanaalpark, plaatsen loopen fietsbrug, 24-12-2020
• Goudkarper 7, plaatsen schuur voortuin, 31-12-2020
• Groenesteeg 4, 6 en 8, ontmantelen
van de woningen, 24-12-2020
• Haarlemmertrekvaart,
Oegstgeesterweg, Willem de
Zwijgerlaan, realiseren van studentenhuisvesting met 396 appartementen
(Maredijk), 24-12-2020
• Haarlemmerweg 99, kappen boom,
28-12-2020
• Herenstraat 51, onderhoud dak, 30-122020
• Hugo de Grootstraat 23 en 23A,
monument onderhouden, plaatsen
kozijnen en repareren scheuren in
gevel, 30-12-2020
• Janvossensteeg 32, onderhoud voorgevel en vervangen van de voordeur en
de kozijnen op de eerste verdieping
voorzijde, 29-12-2020
• Kanaalweg 4, plaatsen dakkapel voorzijde, 03-01-2021
• Koolgracht 8, nieuwbouw 4 appartementen, 25-12-2020
• Lage Rijndijk 40, legalisatie 4 appartementen, 30-12-2020
• Leeuwerikstraat 13, plaatsen fietsenberging voortuin, 26-12-2020
• Leeuwerikstraat 20, realisatie uitbouw
aan achterkant hoekhuis en verwijderen draagmuur in de woning, 25-122020
• Levendaal 89, legalisatie dakterras op
achterbouw en wijzigen kozijnen achtergevel, 31-12-2020
• Lotte Beesestraat 34, dichtbouwen
terras op de 2e verdieping, 28-12-2020
• Magdalena Moonsstraat 27A, vervangen kozijnen en voordeuren en interne
constructieve wijzigingen, 30-12-2020
• Magdalena Moonsstraat 32, plaatsen
zonnepanelen, 05-01-2021
• Mary Zeldenrustweg 18, nieuwbouw

16 appartementen, 24-12-2020
• Max Velthuijskade 25, gedeeltelijk vervangen kozijn, 25-12-2020
• Nieuwe Rijn 48, verhogen dak, plaatsen lichtkap, wijziging indeling en wijzigingen wandsparingen, 04-01-2021
• Oude Rijn 2, restauratie en verbouw
pand tot 6 zelfstandige appartementen, 29-12-2020
• Oude Vest 155, verbouw zolderverdieping, 06-01-2021
• Pioenstraat 14, bouwen van 2 woningen, 31-12-2020
• Rijnsburgerweg 50, kappen boom
voorerf, 30-12-2020
• Steenstraat 55E, splitsen van 1 appartement naar 2 appartementen, 28-122020
• Stokroos 55, wijzigen gevel, 28-122020
• Uiterstegracht 36, verzoek kleuren
(luiken, onderdorpel, deur) en hijsbeugel aan voorgevel, 02-01-2021
• Vlietpark 81, kappen boom, 05-012021
Onttrekkingsvergunning
• Oude Singel 152, kamerverhuur met 5
wooneenheden, 28-12-2020
• Rijnstraat 11A, kamerverhuur met 3
wooneenheden, 29-12-2020
Inzage
De aanvragen zijn vanaf a.s. vrijdag twee
weken in te zien via https://bit.ly/33TCjBs
(overheid.nl) en bij het team Omgevings
vergunningen, Stadskantoor (Bargelaan
190), na afspraak via tel. 14 071 (Leiden,
keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend.
Omgevingsvergunning regulier
• 1e Binnenvestgracht 28, realiseren van
twee dakramen en het aanpassen van
een dakkapel naar twee openslaande
deuren, 28-12-2020
• Haagse Schouwweg 10, in gebruik
nemen locatie t.b.v. het vaccineren,
24-12-2020
• Hoflaan en Weidehof, kappen van 9
bomen, 06-01-2021
• Kastanjekade 19A, realiseren 2 appartementen, 24-12-2020
• Kooilaan 49, wijzigen entreepui,
04-01-2021
• Nieuwe Rijn op het water t.h.v.
Visfontein, plaatsen tijdelijke drijvende
constructie (Leidse sleutellantaarn),
31-12-2020
• Pieter de la Courtstraat 54, gedeeltelijk
vervangen dakisolatie, 29-12-2020
• Staalwijkstraat 36, slopen bijgebouwen
en bouwen tuinhuis, 29-12-2020
• Sterzegge 9, plaatsen dakkapel voorzijde, 05-01-2021
Onttrekkingsvergunning
• Boerhaavelaan 1, kamerverhuur met 15
wooneenheden, 05-01-2021
• Nova-Passage 2, kamerverhuur met 4
wooneenheden, 06-01-2021
Woningvorming
• Lange Lijsbethsteeg 6, woonvorming
met 3 zelfstandige wooneenheden,
24-12-2020
Inzage
De besluiten zijn vanaf a.s. vrijdag in te
zien via https://bit.ly/33TCjBs (overheid.nl)

Contact met de gemeente

en bij het team Omgevingsvergunningen,
Stadskantoor (Bargelaan 190), na afspraak
via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) 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
Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag.

OMGEVINGSDIENST
WEST-HOLLAND
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Maresingel 21e
De Omgevingsdienst West-Holland heeft
van Uniper Benelux N.V. op 29-04-2019
een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan het Maresingel 21 E te
Leiden. Het betreft een verzoek om een
revisievergunning voor een energiecentrale.
Procedure
Voor het verlenen van de vergunning wordt
de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht omschreven procedure
gevolgd.
De aanvraag hebben wij in behandeling
genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag
15 januari tot en met donderdag 25
februari 2021 in het Stadskantoor van
Leiden (Bargelaan 190), op afspraak door
te bellen naar 14 071 of via www.leiden.
nl/contact.
Zienswijzen geven
U kunt tot en met donderdag 25 februari
2021 uw zienswijze indienen. Richt uw
brief aan Zuid- Holland, per adres:
O mg ev ingsdiens t We s t- H olland,
Postbus159, 2300 AD Leiden. U kunt ook
mondeling uw zienswijze geven.
Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Den
Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH in Den Haag.
Inlichtingen
Meer informatie bij de Omgevingsdienst
West-Holland via (071) 4083100 of info@
odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer:
2019-005713.

Aanvraag Wet milieubeheer Ananasweg 2 / Lammenschansweg
De Omgevingsdienst West-Holland maakt
namens de gemeente Leiden bekend dat
zij op 16 december 2020 een aanvraag
voor het stellen van maatwerkvoorschriften
voor het lozen van afvalwater heeft ontvangen voor de locatie Ananasweg /

Lammenschansweg te Leiden.
Toelichting
De aanvraag betreft het lozen van grondwater dat vrijkomt bij de ontwikkeling en
het periodiek onderhoud van een open
bodemenergiesysteem op bovengenoemde locatie.
Inlichtingen
Meer informatie bij de Omgevingsdienst
West-Holland via (071) 4083100 of info@
odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer:
2020-026351.

Beschikking Wet milieubeheer
- Ehrenfestweg 1
De Omgevingsdienst West-Holland heeft
namens burgemeester en wethouders van
de gemeente Leiden besloten op grond
van het Activiteitenbesluit milieubeheer
maatwerkvoorschriften te stellen aan
Kadans Science Partner B.V.
Toelichting
Het verzoek heeft betrekking op de aanleg
van een open bodemenergiesysteem voor
het bedrijfsgebouw van Plus Ultra Leiden
aan de Ehrenfestweg 1 in Leiden. Hierbij
wordt chloride houdend grondwater via
een plaatselijk rioolstelsel geloosd op het
gemeentelijk vuilwaterriool.
Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen,
gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Leiden,
per adres Omgevingsdienst West-Holland,
Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v.
‘bezwaarschrift Ehrenfestweg 1 te Leiden’.
De volgende onderdelen moeten in het
bezwaarschrift zijn opgenomen:
• de dagtekening;
• een omschrijving van de beschikking
waartegen het bezwaar is gericht;
• de naam en adres van de indiener;
• de gronden van het bezwaar;
• de ondertekening.
De termijn voor het indienen bedraagt zes
weken en gaat in op de dag na publicatie
van het besluit.
Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend
kan, in spoedeisende gevallen, ook een
verzoek om voorlopige voorziening worden
gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit
van kracht wordt in afwachting van de
behandeling van het bezwaarschrift. U
stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te
sturen aan: Leiden, per adres Omgevings
dienst West-Holland, Postbus 159, 2300
AD Leiden.
Inlichtingen
Meer informatie bij de Omgevingsdienst
West-Holland via (071) 4083100 of info@
odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer:
2020-021963.
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Vraag of opmerking

Locaties

Bellen, schrijven

Zelf regelen of afspraak maken

Gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
Stel eenvoudige vragen via Whatsapp: 06-14459375.
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, maak dan een afspraak via tel. 14 071 of via
www.leiden.nl/contact. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

