7 mei 2020
Week 19, Jaargang 28

Zwerfafval met knijpers ‘te lijf’

Coronamaatregelen versoepeld

Recreatief overnachten
Vanaf 1 mei is het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf
opgeheven, mits er van eigen sanitair gebruikgemaakt kan worden.
Het verbod op het gebruik van
gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft dus nog in stand.
Waar gaat het om?
Dit betekent dat overnachten op
recreatieparken, kampeerterreinen en
minicampings, kamperen bij de boer,
kamerverhuur, slaaphuisjes (recreatief
nachtverblijf op het strand), Bed &
Breakfast en passantenhavens weer
mogelijk is. Zorg voor eigen sanitaire

voorzieningen als u in een passantenhaven wilt overnachten.
Hotels
Hotels mochten al openblijven voor
overnachtingen van gasten. Het restaurant van een hotel mag alleen
gebruikt worden door hotelgasten.
Daarbij gelden de voorzorgsmaatregelen van het RIVM om de gezondheid en veiligheid van gasten en
medewerkers te waarborgen.

N11 richting Bodegraven dicht

Foto: Buro JP

Maakt u dagelijks een ommetje
voor een frisse neus, en bent u
toe aan een nieuwe uitdaging?
Zoals wandelen en tegelijk zwerfafval opruimen?
Of misschien willen uw (buur)kinderen
wel ploggen (joggen/zwerfafval rapen
tegelijk), nu het schoolvakantie is?

vroegen bij de gemeente knijpers aan
om samen met het hele gezin zwerfafval in de eigen buurt op te ruimen.
Verstandig om het afval niet met je
handen aan te raken, dus zo’n knijper
is ideaal. Wethouder Ashley North
(Beheer Openbare Ruimte) kwam de
knijpers namens de gemeente persoonlijk én contactloos afleveren.

Contactloze bezorging
Suzanne en haar oudste zoon Otis

Enthousiaste reacties
Wilt u ook zo’n knijper ontvangen?

Stuur een mailtje naar aandeslag@
leiden.nl en vermeld uw adres en telefoonnummer. Dan nemen de collega’s
van Samen aan de slag contact met
u op om een afspraak te maken voor
de contactloze bezorging. Een eerdere oproep via Facebook en Twitter
leverde al veel enthousiaste reacties
op. Ruim tachtig nieuwe aanvragen
gingen u voor, dus het kan een paar
dagen duren voordat u reactie krijgt.

Welzijnsbezoek aan 75-plussers

De N11 gaat in de richting van
Bodegraven drie weekenden dicht
voor onderhoud. Verkeer kan wel
steeds richting Leiden rijden.
• vrijdag 8 mei 21.00 uur tot
maandag 11 mei 05.00 uur is de
weg afgesloten van Leiden tot
Alphen aan den Rijn, en tussen

Mei plastic-vrij
Hoe plastic-vrij bent u? Doe mee met de Challenge en ga in 30 dagen
plastic kilo’s afvallen. Gezond voor uzelf én de natuur!
Kijk hoe u minder plastic kunt gebruiken aan de hand van leuke opdrachten. Dus weg met de PET-rolletjes en
vecht tegen de calorietjes via de Plastic
Afvallen app van het Wereld Natuur
Fonds: wwf.nl/kom-in-actie/freethe-

De gemeente Leiden geeft de komende maanden regelmatig mensen, die in Leiden wonen of werken, de kans
om iets te vertellen over hun ervaringen met financieel
misbruik van ouderen. Zij maken het daardoor makkelijker voor anderen om de signalen daarvan te herkennen en meer informatie te krijgen om er iets tegen te
doen. Vandaag het woord aan Frank van Rooij, directeur
van ouderenwelzijnsorganisatie Radius en Annette
Driessen, sociaal werker wijkteam en coördinator welzijnsbezoeken.

Met de welzijnsbezoeken biedt Radius alle inwoners van 75 jaar en
ouder in Leiden een gesprek aan van mens tot mens. Radius krijgt voor
dit doel van de gemeente adressen beschikbaar gesteld onder strikte
AVG normen, waardoor iedere 75-plusser wordt bereikt. In Leiden
voeren 16 enthousiaste vrijwilligers deze gesprekken.

Annette
Driessen

Herkent u in uw omgeving signalen van ouderenmishandeling? Neemt u dan contact op
met Veilig Thuis Hollands
Midden: tel.nr 0800 2000 of
maak een afspraak met uw
Sociaal Wijkteam 14071 (keuze
2) en praat erover.

sea/plastic-afvallen.
Op de de sociale media van de
gemeente krijgt u elke plastic-vrijdag
u een leuke tip! Wethouder Yvonne
van Delft doet ook mee. Waar wacht
u nog op?

(te) veel geld aan kinderen of kleinkinderen gegeven, omdat zij daar om
vragen. Iemand in de familie doet de
administratie maar wil niet zeggen
hoe. Of een buurtgenoot die altijd
klaarstaat vraagt om een lening, en
er wordt niets terugbetaald.
Dit gebeurt vaker dan de omgeving
vermoedt en het betreft vrijwel altijd
bekenden.

Frank
van Rooij

Dan komen alle onderwerpen aan bod
uit het dagelijks leven. “Het zijn mooie
gesprekken waarin men vrij spreekt
over het leven” vertelt Frank van Rooij.
“Om dan een gevoeIig onderwerp als
‘financieel misbruik’ aan te kaarten is
moeilijk”. Annette Driessen vervolgt:
“Men spreekt niet makkelijk over
geldzaken. Zeker ouderen hangen niet
snel ‘de vuile was buiten’, want zo
wordt dat gezien. Als er hulp nodig
is, wordt de hulpvraag met toestemming van de oudere doorgeleid naar

Bodegraven en de A12.
• vrijdag 15 tot maandag 18 mei
afsluiting tussen de Burgemeester
Smeetsweg in Zoeterwoude tot de
N207.
• vrijdag 5 tot maandag 8 juni
afsluiting tussen de Burg. Smeets
weg en de Goudsche Schouw.

het sociaal wijkteam. De sociaal werkers ondernemen actie als er sprake
is van een ‘niet-pluisgevoel’.”
Hulp uit eigen netwerk
Van Rooij is van mening dat het bijna
altijd goed gaat als de administratie
door een ander wordt gedaan. “Dat
vertrouwen wordt niet vaak geschonden. Bij zo’n open sfeer zijn er geen
geheimen maar slechts een goed
gevoel. Mensen van 75 jaar en ouder
zetten de tering naar de nering. Toch

ontstaan er soms problemen en niet
door eigen toedoen”. Annette geeft
de volgende voorbeelden: er wordt

Praat erover!
Wat doet iemand die dat overkomt?
Houdt men het stil uit schaamte, of
trekt men aan de bel? Frank van Rooij:
“Huiselijk geweld, en financieel misbruik is daar een vorm van, moet altijd
aangekaart worden, want het moet
stoppen! Durft u het niet zelf,
bespreek het dan eerst met een vertrouweling of vraag raad aan uw
Sociaal Wijkteam. Het telefoonnummer vindt u in de linker kolom.”

Artwork by
Greenberry
(met dank
aan het
ministerie
van VWS)

Volgende keer in de Stadskrant
Frank en Annette geven het woord door aan:
Tijdens de coronacrisis is er een grotere kans op eenzaamheid
onder ouderen. “Eenzaamheid is een voedingsbodem voor
financieel misbruik.” zo stelt Johan Hogendoorn van ouderenbond KBO-PCOB in het volgende artikel in de Stadskrant.

Welzijnspartijen
De nieuwe Leidse welzijnspartijen
BuZz
BuZz, een nieuwe stichting die
voortkomt uit Libertas Leiden en
Radius Welzijn, gaat aan de slag
met het thema Basiskracht van de
Sterke Sociale Basis.
Vanaf 1 juli staat een team van 7
ontwikkelmakelaars voor u klaar. Allen
vertrouwde gezichten in Leiden.

Vanaf 1 juli geven Stichting SOL, Incluzio en BuZz
uitvoering aan het welzijnswerk in de stad.
Zij doen dit vanuit de thema’s Opgroeien, Samen
Meedoen en Basiskracht. Op deze pagina stellen
de drie nieuwe partijen zich alvast aan u voor.

Marleen Damen
Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn
Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente samen met
Stichting SOL, Incluzio en BuZz een goede invulling kan
geven aan een mooie, sterke sociale basis voor de
inwoners van de stad. Ook in deze lastige tijd zijn de
drie partijen heel voortvarend bezig om vanaf 1 juli een
compleet programma aan te kunnen bieden.

Ze doen dit met veel enthousiasme en trekken hierin
gezamenlijk op. Daarbij richten zij zich op de behoeften
van de inwoners en de situatie in de verschillende wijken.
Ik kijk al uit naar 1 juli, het moment dat we echt samen
aan de slag kunnen gaan.

Om meer wijkgericht te kunnen werken en versnippering in activiteiten te
voorkomen, richt de gemeente het
welzijnswerk in op basis van drie
thema’s.
Opgroeien, Samen Meedoen en
Basiskracht
Per 1 juli starten de drie organisaties

met de uitvoering van de opdrachten:
• Stichting SOL gaat aan de slag met
de opdracht voor het thema
Opgroeien;
• Incluzio geeft invulling aan de
opdracht voor het thema Samen
Meedoen;
• BuZz pakt de opdracht voor het
thema Basiskracht op.
Voorbereidingen
Op dit moment zijn de drie partijen
druk bezig met alle voorbereidingen.
Door de coronamaatregelen ziet deze
fase er iets anders uit dan oorspron-

Links Ineke, rechts Kirsten

Veel blijft bij het oude
Veel activiteiten, ontmoetingsplaatsen
en gezichten zullen voorlopig gewoon
blijven bestaan. In juni wordt meer
bekend over de activiteitenplanning,
natuurlijk afhankelijk van de dan
geldende coronarichtlijnen. Voor meer
informatie, zie: www.leiden.nl/sterkesocialebasis.

SOL (Samen Ondernemend Leren) is een jonge en ondernemende organisatie met passie en lef. Vanaf 1 juli is SOL Leiden verantwoordelijk
voor de Sterke Sociale Basis voor jeugdigen en hun ouders in deze
stad, met het thema Opgroeien.

in Leiden graag voort.

Binnen Incluzio zijn wij gewend om onze vrijwilligers te waarderen.
Dat laten we zien door samen met de vrijwilligers te kijken hoe ze zich
verder kunnen ontwikkelen en ze te ondersteunen bij het uitvoeren
van hun vrijwilligerswerk.

Wijknetwerken en coaches
Wij hebben er erg veel zin in om in
Leiden aan de slag te gaan en samen

Vaardigheden en talenten
Praktisch gezien helpen we mensen

Meer informatie
• Kirsten Zitman: kirsten@i-doe.nl of
06-52341419
• Ineke Lenssen: ineke@lenssen@
joewieai.nl of 06-83596633

kelijk gepland. Vast staat dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de
overgang van de huidige naar de
nieuwe situatie.

Incluzio

Verder vinden wij het belangrijk om
de vrijwilligers voor hun inzet te belonen en dat doen we in ieder geval
jaarlijks met een feest.

Afstemming en samenwerking
De naam BuZz staat voor het geluid
van bijen. BuZz heeft de ambitie om,
net als een zwerm bijen, in onderlinge afstemming en samenwerking
met inwoners en partners het meedoen aan de samenleving voor mensen mogelijk te maken. BuZz is er voor
de mensen die hier door allerlei
omstandigheden zoals schulden,
taalachterstand, beperking en sociaal
isolement (even) niet toe in staat zijn.

Samen met u
Natuurlijk doen wij dit niet alleen,
maar samen met de vele samenwerkingspartners die onze mooie stad rijk
is. Het allerbelangrijkste: Wij doen dit
graag samen met u. Doe en BuZz met
ons mee en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Door uw talenten in te zetten
helpt u anderen weer verder om zich
te ontwikkelen.

Stichting SOL

Samenhang in het aanbod
Met het programma Sterke Sociale
Basis werkt de gemeente Leiden
aan een betere samenhang in het
aanbod van welzijnsactiviteiten
en -voorzieningen in de stad.

Het motto van
BuZz is “Iedereen heeft
talent en telt mee”

bij het aanleren van vaardigheden om
zelf iets te kunnen doen aan hun
omstandigheden. Verder gaan we vanuit ons motto ‘Iedereen heeft talent
en telt mee’ samen met mensen op
zoek naar hun interesses en talenten.

met u te werken aan een sterke sociale basis. Dit doen we vanuit 7 wijknetwerken waarbinnen onze professionals
werkzaam zijn, zoals de buurtcoach,
vrijwilligerscoach, seniorencoach,
mantelzorgcoach, buurtsportcoach en
sociaal beheerder. Uiteraard zetten we
de huidige, goed werkende initiatieven

Word ook vrijwilliger
Om deze initiatieven uit te kunnen
voeren, hebben onze professionals de
vrijwilligers in de stad heel hard nodig.
We hopen dan ook dat u uw werk als
vrijwilliger bij ons voort wilt zetten en
komen graag met u in contact. Van
wege de coronamaatregelen maken
we nu even telefonisch of per mail
contact met elkaar. Wij gaan op die
manier graag samen met u aan de slag.

Het motto van Incluzio is:
“Leiden Samen Meedoen”
Meer informatie
Kijk op www.incluzioleiden.nl.
Voor vragen over Incluzio, de werkwijze of een kennismaking, kunt u ook
contact opnemen met:
Jolanda Wolfs (Programmamanager
Incluzio Leiden): JWolfs@incluzio.nl of
06-22740791.

Leiden is een mooie stad om op te
groeien. Wij willen jeugdigen de ruimte geven om te ontdekken waar ze
goed in zijn. Hun talenten helpen te
ontwikkelen, waardoor ze hun eigen
plek kunnen vinden.
Zeven locaties
SOL gaat werken vanuit zeven locaties
in Leiden, waarvan het Jongeren
Informatie Punt (JIP) er een is.
Drie locaties worden gevestigd in een
buurthuis. Hier hebben we de hele
wereld in het klein, van jong tot oud.
Wij geloven erin dat je opvoeden en
opgroeien samen doet. In het buurthuis kunnen we activiteiten van jong
en oud goed met elkaar combineren.
Ouderen kunnen bijvoorbeeld samen
met de jeugd gaan koken en jongeren
kunnen ouderen digitaal wegwijs
maken.
Gezondheid, Veiligheid en
Kansrijk
SOL richt zich in Leiden specifiek op
‘Gezondheid, Veiligheid en Kansrijk’.
Zo geven we straks school- en

opvoedondersteuning aan jeugdigen
en ouders. En we gaan naschoolse en leefstijlprogramma’s ontwikkelen.
Kortom: ons team gaat op 1 juli
enthousiast en met ongelooflijk veel
plezier van start in deze stad.

Het motto van SOL is:
“Opvoeden en opgroeien
doe je samen”
Meer informatie
Kijk op www.solnetwerk.nl/leiden.
Of neem contact op met:
• Btisame Boudhan (directeurbestuurder SOL): bboudhan@
solnetwerk.nl
• Jung Mi van Rootselaar
(projectleider Leiden):
jmvanrootselaar@solnetwerk.nl of
06-36249314.

Gemeenteberichten
Gemeenteberichten van 8 t/m 14 mei 2020
Digitale versie: www.leiden.nl/stadskrant.
Beroep indienen of bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken of beroep indienen tegen een vergunning of een besluit?
Lees onder het bericht wat u kunt doen of kijk op www.leiden.nl/bezwaar. De Regionale
commissie bezwaarschriften is bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur op
tel. (071) 5165250.

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

RAADSCOMMISSIES
Vanwege de maatregelen ter
bestrijding van het coronavirus
vinden de vergaderingen van de
raadscommissies en de gemeente
raad digitaal plaats. U kunt de
vergaderingen live volgen via
www.gemeenteraadleiden.nl.
Let op! Inspreken verloopt anders
dan normaal. U kunt bij de commis
sievergaderingen in mei op vier
manieren inspreken: via Microsoft
Teams vanuit uw eigen huis, via
Microsoft Teams vanuit het Stads
kantoor in een aparte ruimte, via
een vooraf opgenomen filmpje of
via een geschreven tekst.
Meer informatie vindt u op
w w w.gemeenteraadleiden.nl.
We verzoeken u om u tijdig te mel
den als inspreker bij de griffie via
griffie@leiden.nl of 06 - 36162575.

28-04-2020
• Morsstraat 51, aanwezigheidsvergunning (kansspelautomaten), 28-04-2020
Inzage
De besluiten zijn vanaf a.s. vrijdag zes
weken in te zien bij het team Omgeving
svergunningen, Stadskantoor (Bargelaan
190), 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.

DIVERSEN
Werk en Middelen
Donderdag 14 mei 2020 - 20.00 uur digitaal via gemeenteraad.leiden.nl
Agenda
• Burger aan het woord
Bespreekstuk
• Aanpassing planning-en-controlcyclus
lopend begrotingsjaar en Financiële
verordening 2020 (RV 20. 0024)
Informatie
Griffie gemeenteraad, griffie@leiden.nl of
06 - 36021498 / 06 - 36162575.
U kunt de vergadering live volgen via
www.gemeenteraadleiden.nl.

Onderwijs en Samenleving
Donderdag 14 mei 2020 - 20.00 uur
digitaal via gemeenteraad.leiden.nl
Agenda
• Burger aan het woord
Bespreekstukken
• Presentatie kennismaking sportformateur Leiden
• Motie Vreemd aan de orde van de dag
(VOD) PvdD - Meer actie tegen
versteende schoolpleinen
Informatie
Griffie gemeenteraad, griffie@leiden.nl of
06 - 36021498 / 06 - 36162575.
U kunt de vergadering live volgen via
www.gemeenteraadleiden.nl.

HORECA EN BIJZONDERE
WETTEN
Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend.
• Doezastraat 41, drank- en horecavergunning, 28-04-2020
• Herenstraat 1, terrasvergunning,
24-04-2020
• Morsstraat 51, drank- en horecavergunning, 28-04-2020
• Morsstraat 51, terrasvergunning,

Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiden 2020
Op 23 april heeft de gemeenteraad de
Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiden
2020 (Raadsvoorstel 20.0021) vastgesteld.
Inzage en inwerkingtreding
De verordening is in te zien op www.overheid.nl en treedt in werking op de dag na
de bekendmaking op deze website.
Informatie
Nadere informatie bij Team ECWD via tel.
14 071.

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 29-04-2020 (naam, geb. datum,
datum uitschrijving)
• Elugardo, N.C., 31-07-1973, 25-032020
• Huang, C., 19-09-1980, 25-03-2020
• Id Ben Ouchene, M., 26-11-1988,
25-03-2020
• Shiota, T., 08-07-1972, 25-03-2020
• Travers, E.M.A., 20-12-1985, 25-03-2020
• Wang, Q., 30-08-1987, 25-03-2020
• Weiss, M.A., 25-03-1982, 25-03-2020
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 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 verzen-

ding 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Vergunningaanvragen
Bij de gemeente zijn de volgende aan
vragen binnengekomen.
Omgevingsvergunning
• Ankerpark, plaatsen zes kunstobjecten,
29-04-2020
• Archimedesweg 2, kappen van drie
bomen op de zij erf, openbaar gebied,
24-04-2020
• Bezembinderstraat 3, bouwen woonwagen, 29-04-2020
• Chris van Abkoudestraat kavel DN16,
nieuwbouw woning, 22-04-2020
• Donsvlinder t.h.v. nr. 32, kappen
boom, openbaar gebied, 24-04-2020
• Haarlemmerstraat 213, wijzigen
gebruik van Horeca I naar Horeca II,
rijksmonument, 28-04-2020
• Hoge Morsweg 113A, vervangen dak/
vloer, 27-04-2020
• Lammenschansweg 48, herindeling
zolderverdieping, plaatsen dakramen
en dakisolatie, rijksmonument,
26-04-2020
• Leidatoweg 27, plaatsen pergola,
25-04-2020
• Levendaal 116, verbouw woonhuis tot
4 appartementen, 25-04-2020
• Narmstraat 6, verbouwen bovenwoning met 7 huurwooneenheden
naar 2 zelfstandige appartementen,
23-04-2020
• Ommedijkseweg achter nr. 24, wijzigen gebruik naar parkeren tankwagens
en tankopleggers en verplaatsen van
de in- en uitrit, 28-04-2020
• Oude Rijn 3, plaatsen van een deur in
raamkozijn, rijksmonument, 24-04-2020
• Schapenbelpoort, vervangen poortdeur, 23-04-2020
• Schilperoortpark, nieuwbouw woon
toren met 289 zelfstandige wooneenheden, 23-04-2020
• Utrechtse Jaagpad 56A, splitsen
woning in 2 appartementen en 3
onzelfstandige wooneenheden,
28-04-2020
• Van der Waalsstraat 32, plaatsen markies aan de voorzijde, 26-04-2020
• Zwartemeerlaan 42, wijzigen gebruik
naar kapsalon, 27-04-2020
Onttrekkingsvergunning
• Breestraat 17A, kamerverhuur met
3 wooneenheden, 23-04-2020
• Hoge Rijndijk 272E, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 24-04-2020
• Korevaarstraat 49, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 24-04-2020
• Langegracht 157, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 25-04-2020
• Langebrug 16, kamerverhuur met
5 wooneenheden, 24-04-2020
• Oude Rijn 68, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 28-04-2020
• Rapenburg 86, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 24-04-2020
• Utrechtse Jaagpad 56A, kamerverhuur

Contact met de gemeente

met 3 wooneenheden, 28-04-2020
Inzage
De aanvragen zijn vanaf a.s. vrijdag twee
weken in te zien via https://vergunningen.
leiden.nl en bij het team Omgevings
vergunningen, Stadskantoor (Bargelaan
190), na afspraak via tel. 14 071 (Leiden,
keuze 3) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend.
Omgevingsvergunning regulier
• Beatrixstraat 8, verbouw winkelruimte
naar zelfstandige woning op begane
grond, 28-04-2020
• Boerhaavelaan 10, verbouwen woning,
gemeentelijk monument, 28-04-2020
• De Heyderweg 1, tijdelijk gebruik
maken van het perceel als parkeerterrein, 23-04-2020, tijdelijke vergunning
tot 01-04-2021
• Fruinlaan, kappen van twee bomen,
openbaar gebied, 24-04-2020
• Galgewater 16A, plaatsen balkon,
29-04-2020
• Haagweg 37, vergroten van woning,
24-04-2020
• Haarlemmerstraat 237, wijzigen
gebruik van detailhandel naar horeca I,
29-04-2020
• Joop Vervoornpad 16 tuin 396,
plaatsen luifel, 24-04-2020
• Maaike de Bruijnpad 5, plaatsen
dakkapel, 23-04-2020
• Mary Zeldenrustweg 114, plaatsen
dakkapel voorzijde, 24-04-2020
• Papiermolen, kappen 2 bomen op het
plein, openbaar gebied, 24-04-2020
• Prins Hendrikplein 7, wijzigen kozijnen,
28-04-2020
• Prinses Wilhelminastraat 16, maken
van een doorgang eerste verdieping,
24-04-2020
• Rembrandtstraat 27, wijzigen gebruik
naar terras, gemeentelijk monument,
24-04-2020
• Robijnhof 1, grondwerkzaamheden
uitvoeren, 29-04-2020
Onttrekkingsvergunning
• Breestraat 163, kamerverhuur met
8 wooneenheden, 23-04-2020
• Condorhorst 133, kamerverhuur met
3 wooneenheden, 28-04-2020
• Hansenstraat 97, kamerverhuur met
5 wooneenheden, 28-04-2020
• Haven 10, kamerverhuur met 8 wooneenheden, 29-04-2020
• Kanaalweg 33, kamerverhuur met
6 wooneenheden, 28-04-2020
• Korte Mare 22, kamerverhuur met
7 wooneenheden, 29-04-2020
• Nieuwe Rijn 87, kamerverhuur met
8 wooneenheden, 29-04-2020
• Pieterskerkhof 18A, kamerverhuur
met 8 wooneenheden, 23-04-2020
• Smederijstraat 23, kamerverhuur met
3 wooneenheden, 23-04-2020
• Trompstraat 77, kamerverhuur met
4 wooneenheden, 29-04-2020
• Vollersgracht 43, kamerverhuur met
5 wooneenheden, 23-04-2020
Stadsschoonvergunning
• Korevaarstraat 16, schilderen van
gevels conform historisch kleuren
onderzoek, 28-04-2020
Kabels en leidingen
• Hogewoerd 145, aanleggen telecommunicatiekabels Eurofiber Nederland
B.V., 29-04-2020
• Oude Vest 35, aanleggen telecommunicatiekabels Ziggo B.V., 29-04-2020
• Stadhuisplein 1, aanleggen telecommunicatiekabels Eurofiber Nederland
B.V., 29-04-2020
• Telderskade 48, aanleggen elektralei-

dingen Liander Infra N.V., 24-04-2020
• Van Swietenstraat 2, aanleggen telecommunicatiekabels Ziggo B.V., 24-042020
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
Loswal e.o. 1e herziening
Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad
van Leiden het bestemmingsplan ‘Loswal
e.o. 1e herziening’ (NL.IMRO.0546.
BP00161-0301) vastgesteld.
Toelichting
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling ter plaatse
van de bestaande berging met carport aan
de Lammenschansplein 3, waarvoor reeds
een omgevingsvergunning is verleend.
Met dit bestemmingsplan is de planologische situatie aangepast conform de
vergunde situatie.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van
vrijdag 8 mei 2020 tot en met donderdag 18 juni 2020 ter inzage. De digitale
stukken zijn raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de
gemeente Leiden, www.leiden.nl/bestemmingsplannen.
Het is tevens mogelijk de stukken in te zien
in het Stadkantoor, Bargelaan 190.
Beroep instellen
De beroepstermijn loopt van zaterdag
9 mei 2020 tot en met vrijdag 19 juni
2020. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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
bestemmingsplan niet. Degenen die beroep
hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken
om een voorlopige voorziening. Indien
binnen de inzagetermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van
de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het
verzoek is beslist.
Informatie
Nadere informatie met betrekking tot
het bestemmingsplan kunt u inwinnen bij
de gemeente Leiden, tel. 14 071 of via
www.leiden.nl/contact.
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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: 06-30696384.
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 9.00-13.00 uur.

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

