
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

VANAF 1 MAART GELDEN VOORLOPIG 
DE VOLGENDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 13.00 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR 
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR

DE AVONDOPENSTELLING KOMT 
VOORLOPIG TE VERVALLEN.

HOUDT U BIJ UW BEZOEK AAN 
HET GEMEENTEHUIS AAN DE RIVM 
RICHTLIJNEN. KOM OP AFSPRAAK, 
DRAAG EEN MONDKAPJE EN KOM 
(INDIEN MOGELIJK) ALLEEN

PUBLIEKSBALIES BURGERZAKEN
BOUWEN EN WONEN, BELASTINGEN, 
ZORG, WERK EN INKOMEN
UITSLUITEND OP AFSPRAAK

AFSPRAAK MAKEN
    WWW.LEIDERDORP.NL
    TELEFONISCH 071 54 58 500

WMO EN WELZIJN
INCLUZIO TELEFOON 071 541 35 36 
WWW.INCLUZIOLEIDERDORP.NL

GROFVUIL
TELEFOON 071 54 58 500

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
SIMON SMITWEG 9
MA T/M DO 7.30 - 16.15 UUR
VRIJDAG 7.30 - 12.30 UUR
ZATERDAG 9.30 - 12.30 UUR
WWW.LEIDERDORP.NL

WOENSDAG 14 APRIL 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

11 tot en met 17 april
Hartstichting

18 tot en met 24 april
Nationaal Fonds Kinderhulp

Sommige goede doelen werven 
donateurs aan de deur. Een 
overzicht hiervan vindt u via 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA

17 – 18 april
Nationale Bijentelling
Meer informatie: 
www.nationalebijentelling.nl

19 april
Politiek Forum om 20.00 uur
Locatie: online
Live te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp
Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp
Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

Mooi Leiderdorp
Een tijdje geleden stuurde Ciska 
van Leeuwen deze foto in, met 
de ondertitel: ‘’Graag stuur ik 
bijgaande foto in voor de rubriek 

Mooi Leiderdorp in jullie weekblad.’’ 
Bedankt voor het insturen van deze 
foto! 

Rectifi catie

Vorige week plaatsten wij een artikel 
met daarin de regels die gelden voor 
hondenbezitters.In dit artikel stond 
per ongeluk een fout, onder de 
alinea ‘Opruimplicht’. Hierbij vindt u 
de goede alinea.

Opruimplicht
Hondenbezitters zijn verplicht om 
de hondenpoep van hun hond op 
te ruimen. Deze regel is niet van 
toepassing op hondenbezitters 
die zich vanwege een handicap 
door een geleidehond of sociale 
hulphond laat begeleiden.

RES 1.0 Holland Rijnland: een 
belangrijke stap vooruit
De Regionale Energiestrategie (RES) 
1.0 van de regio Holland Rijnland is 
gereed. In deze RES 1.0 beschrijven 
dertien regiogemeenten, twee 
waterschappen en de provincie 
Zuid-Holland de ambities en keuzes 
om stapsgewijs energieneutraal 
te zijn in 2050. Ook netbeheerder 
Liander en verschillende lokale en 
regionale partners leveren bijdragen 
aan de RES. In de regio is ervoor 
gekozen om in 2030 11% minder 

energie te verbruiken dan in 2014 
en 1,05 TWh meer duurzame 
elektriciteit op te wekken dan in 
2014. De komende periode wordt er 
binnen elk van de samenwerkende 
overheden besloten over de RES 
1.0. 

Meer informatie over de RES 1.0 
en het participatietraject dat wij in 
Leiderdorp hebben doorlopen vindt 
u op www.leiderdorp.nl/res. 

Maand van senioren en veiligheid
Het is de maand van senioren 
en veiligheid. Deze maand 
wordt georganiseerd door het 
ministerie van Justitie en Veiligheid 
in samenwerking met andere 
partijen. In september werd er 
al vier weken aandacht besteed 
aan verschillende vormen van 
criminaliteit waar ouderen regelmatig 
slachtoffer van worden. In deze 
maand worden de onderwerpen 
herhaald, en er wordt een nieuw 
onderwerp behandeld: spoofi ng. 
Informatie over de voorgaande 
onderwerpen kunt u vinden op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Ook vindt u via deze website 
een link naar webinars, waar u 
tips en adviezen krijgt over de 
onderwerpen. 

Spoofi ng
Bij spoofi ng wordt er een trucje 
gebruikt om een andere identiteit 
aan te nemen. Spoofi ng betekent 
letterlijk ‘nabootsen’.

Hoe gaat een oplichter te werk?
De oplichter kan zich telefonisch 
voordoen als iemand van uw bank. 

Het telefoonnummer manipuleert 
hij, waardoor ook daadwerkelijk het 
telefoonnummer van de bank op 
uw telefoon verschijnt. De oplichter 
zegt dat er wat mis is met uw 
betaalrekening of bankaccount en 
vraagt u om geld over te maken 
naar een zogenaamde kluisrekening 
of veilige rekening. Ook kan de 
oplichter vragen om privé- of 
inloggegevens.

Wat kunt u zelf doen?
• Let op: Banken vragen nooit om 

geld over te maken naar een 
andere rekening.

• Let op: Banken vragen nooit om 
persoonlijke gegevens.

• Daarom: Verbreek de verbinding 
als u het niet vertrouwt.

• Zoek zelf het telefoonnummer op 
van de instantie of bank en doe 
navraag.

Slachtoffer
Bent u onverhoopt slachtoffer 
geworden? Doe dan altijd aangifte 
of melding bij de politie.

Hoe kunnen we restafval 
verminderen?
Denk mee over ons grondstoffenbeleid!

Wist u dat wij in Nederland in 2050 
volledig ‘circulair’ moeten zijn omdat 
onze grondstoffen opraken? Dit 
betekent dat alles wat wij gebruiken 
weer terug moet komen als  
grondstof voor nieuwe producten 
en er geen afval meer is. Het is een 
grote ambitie die we alleen maar 
waar kunnen maken samen met 
onze inwoners, organisaties en 
ondernemers. Met elkaar moeten we 
op zoek naar oplossingen.

Meld u aan voor de 
meedenkgroep
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat 

er meer grondstoffen opnieuw 
gebruikt kunnen worden en er 
steeds minder restafval is? En wat 
hebben onze inwoners, organisaties 
en ondernemers hiervoor nodig? 
Wij zijn op zoek naar inwoners die 
hier in kleine groepjes met ons over 
in gesprek willen. Dit doen wij in 
online sessies. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via het formulier op www.
leiderdorp.nl/goedinzamelen.

Bij het samenstellen van de 
meedenkgroepjes houden 
wij rekening met een 
vertegenwoordiging van zowel 
hoogbouw als laagbouw.

Politiek Forum op 19 april
Op 19 april vindt het Politiek Forum plaats om 20.00 uur. Het 
Politiek Forum vindt online plaats en is live te volgen via www.
raadleiderdorp.nl. 

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022 
5. Liquidatie Stichting OBSG
6. Verlenging aanstelling accountant
7. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2021
8. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
9. Rondvraag
10. Vaststellen verslag Politiek Forum 22 maart 2021 
11. Sluiting



Meer 

informatie over 

de gemeenteraad 

van Leiderdorp? 

Kijk op www.raad

leiderdorp.nl.

Samenwerking gemeenten Leidse regio voor duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte
Gemeenten staan samen met de provincies en het Rijk voor de 
uitdaging om duurzame energie op te wekken en beschikbaar te stellen 
voor inwoners en bedrijven, en om in 2030 1,5 miljoen woningen te 
verduurzamen. De gemeente Leiderdorp werkt samen met de regio 
aan plannen hiervoor. Het college van burgemeester en wethouders 
stelt de gemeenteraad voor om nauwer te gaan samenwerken met de 
Leidse regiogemeenten en Katwijk om vanuit hun publiekrechtelijke 
rol een open regionaal warmtenet mogelijk te maken. Dit netwerk kan 
dan worden aangesloten op een restwarmteleiding uit Rotterdam dat 
mogelijk door Gasunie wordt aangelegd. 

Samenwerking en 
betaalbaarheid
Onderdeel van het voorstel is om 
een fi nancieel commitment af te 
geven vanuit de zes gemeenten 
gezamenlijk van een eenmalig bedrag 

van maximaal 2 miljoen euro voor 
de periode tot eind 2022. Daarvan 
komt maximaal € 195.386,- voor de 
rekening van Leiderdorp. Dit geld is 
bedoeld om de organisatie vorm te 
geven en met partners zoals Gasunie, 

Alliander en woningcorporaties de 
eerste stappen te zetten voor een 
open regionaal transportnetwerk 
voor warmte. Ook worden de 
mogelijkheden voor een gezamenlijk 
investeringsfonds onderzocht. De zes 
gemeenten blijven het Rijk oproepen 
fi nancieel fl ink bij te dragen, zodat 
de plannen betaalbaar blijven voor 
bewoners en bedrijven. 

WarmtelinQ+
De betrokken gemeenten hopen 
betaalbare en duurzame warmte uit 
de Rotterdamse haven te kunnen 
benutten via een toekomstig 
transportnetwerk genaamd 

‘WarmtelinQ+’. In de haven van 
Rotterdam komt restwarmte vrij. 
Deze warmte kan gebruikt worden 
om water te verhitten en dat kan 
vervolgens via een grote leiding 
de regio in vervoerd worden. Via 
regionale distributienetten kan die 
warmte verder worden verspreid en 
kunnen woningen en bedrijfspanden 
in de toekomst op een duurzame 
manier verwarmd worden. 
Restwarmte is daarmee één van de 
goede alternatieven voor aardgas. 

Geothermie als optie
Het college verwacht dat ook 
geothermie (aardwarmte) in de 

komende jaren beschikbaar komt 
voor de regio. Hierbij wordt warm 
water uit diepe aardlagen omhoog 
gepompt en gebruikt om woningen 
en andere gebouwen te verwarmen. 
De regio ziet in WarmtelinQ+ een kans 
om een open warmtenet te realiseren 
voor de regio waar verschillende 
warmtebronnen op kunnen worden 
aangesloten. Dit brengt de doelen uit 
de energietransitie een stap dichterbij. 
Voor eindgebruikers ontstaan er zo 
meer opties. 

De gemeenteraad van Leiderdorp 
zal hier naar verwachting in juni een 
besluit over nemen. 

Doe mee! Nationale Bijentelling, 
17 – 18 april 

In het weekend van 17 en 18 april is 
er voor de vierde keer de ‘Nationale 
Bijentelling’. Waarom? Het gaat niet 
goed met de wilde bij. Van de 358 
soorten is ruim de helft bedreigd. Als 
we meer weten over bijen, kunnen 
we de bij beter helpen. Elke bij telt, 
u ook?

Aanmelden en meer informatie
Meedoen is eenvoudig, ook als u 
niet zoveel van bijen weet. Om u aan 
te melden gaat u eerst naar www.
nationalebijentelling.nl. Daar wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe u kunt 
meetellen. Het tellen zelf duurt 20 tot 
30 minuten. U kunt het beste bijen 
tellen in uw tuin of op uw balkon. Bij 
voorkeur op een zonnig moment, 
want dan vliegen er de meeste bijen. 

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…
… u van groente-, fruit- en tuinafval 
en etensresten heel makkelijk 
vruchtbare grond voor uw tuin kunt 
maken? U moet een paar stappen 
doorlopen: 
• Kies een systeem waarin u 

compost kunt maken. Dat 
kan bijvoorbeeld een open 
composthoop zijn of een 
compostvat. Kijk voor meer 
informatie op www.ivn.nl/groen-
om-te-doen/nieuws/doe-tip-
maak-je-eigen-compost.

• Zorg voor een gevarieerde 
composthoop: vochtig en droog 
materiaal, slap en stevig, grof en 
fi jn, koolstofrijk en stikstofrijk.

• Zorg voor een goede 
doorluchting: het beste keert u 
de composthoop eens in de zes 
weken helemaal om. 

• Zorg voor voldoende vochtigheid. 
De composthoop mag niet te nat 
of te droog worden.

• Kijk goed wat er wel en niet op de 
composthoop mag. Niet alles wat 
bij het GFT mag, mag ook op de 
composthoop. 

Kijk voor meer informatie op https://
www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/
tuinonderhoud/zelf-composteren/ of 
www.ivn.nl/groen-om-te-doen/nieuws/
doe-tip-maak-je-eigen-compost.

Compost ophalen bij de 
milieustraat
Als bedankje voor het GOED 

inleveren van het GFT-afval in 
Leiderdorp stelt de gemeente 
Leiderdorp zakken compost ter 
beschikking. Deze kunt u vanaf 
19 april ophalen bij de milieustraat, 
zolang de voorraad strekt. Per 
huishouden stellen wij twee zakken 
beschikbaar.

Stuurgroep:
Bestaat uit kartrekkers
deelakkoorden en
vertegenwoordigers
binnen- en buitensport,
gemeente en een
onafhankelijke voorzitter.

Taken stuurgroep:
- Enthousiasmeren
betrokkenen;

- Deelnemers aan de
deelakkoorden
faciliteren om
activiteiten te
ontwikkelen en uit te
voeren;

- Communicatie;
- Besluiten nemen over
het uitvoeringsbudget.

Doelstelling:
Sportpartners, beweegpartners,
maatschappelijke partners en
gezondheidsaanbieders werken samen
aan de doelstelling om meer inwoners
van Leiderdorp blijvend te laten
genieten van sport en bewegen.

Deelakkoorden:
In het Leiderdorps Sportakkoord zijn
4 deelakkoorden opgenomen:
1: Sport, bewegen en scholen
2: Sport, bewegen en accommodaties
3: Sport, bewegen en doelgroepen
4: Sport, bewegen en vrijwilligers

Partners in een deelakkoord
ontwikkelen ideeën en voeren deze
uit. Ieder deelakkoord heeft een
kartrekker.

Kan iedereen meedoen met het Sportakkoord? Ja,
dat kan! Heb je een idee, vraag of iets anders

leuks om te delen? Mail naar

Uitvoeringsbudget:
Er is uitvoeringsbudget beschikbaar voor het uitvoeren

van activiteiten. Vanuit de deelakkoorden kunnen elk
kwartaal aanvragen ingediend worden voor

activiteiten die het daaropvolgende kwartaal starten.
Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Kijk

op www.leiderdorp.nl/sportakkoord voor meer
informatie.

Sportakkoord Leiderdorp 'in een notendop'

Ideeën of meedoen?

sportakkoordleiderdorp@gmail.com

In november 2020 is het Leiderdorps Sportakkoord gesloten. Lees hier de samenvatting en de manier waarop je mee kunt doen.

Bijen houden van warmte. 

Goed voorbereiden?
Op de website van de nationale 
bijentelling is er heel veel hulp 
beschikbaar om de bijensoorten te 
leren herkennen. Niet alleen daar 
is er hulp. Ook op de websites van 
IVN, KNVV, Nederland Zoemt en 
natuurlijk op Bijenlandschap.nl is er 
van alles te vinden over de bijen en 
hommels. En op 15 april  organiseert 
IVN Natuureducatie in samenwerking 
met gemeente Leiden en Naturalis 
een webinar waarmee u op weg 
wordt geholpen in het herkennen, 
tellen én verwennen van wilde bijen. 
Meer informatie en aanmelding via 
www.ivn.nl/webinarwildebijen.



OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Verwijderen van een dragende muur 
(OLO 5968249) 
Locatie: Wilhelminastraat 18
Datum ontvangst: 2 april 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel op de 
voorzijde van de woning 
(OLO 5968887)
Locatie: Klimopzoom 78
Datum ontvangst: 3 april 2021

Oranjewijk
Vervangen van de houten deuren, 
posten en raamkozijnen door 
kunststof (OLO 5985179)
Locatie: Willem de Zwijgerlaan 19
Datum ontvangst: 9 april 2021

Ouderzorg
Realiseren van een houten berging 
in de achtertuin (OLO 5987263)
Locatie: Tollenaersingel 32
Datum ontvangst: 10 april 2021

VERLEEND
(REGULIERE PROCEDURE)

Kerkwijk
Plaatsen van een nieuw kozijn in de 
zijgevel (OLO 5851001)
Locatie: Acacialaan 44
Datum besluit: 9 april 2021 

Maken van een inpandige 
traforuimte en het vergroten van het 
voormalige HSL gebouw 

(OLO 5805463)
Locatie: Bospolder 11
Datum besluit: 9 april 2021 

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college. Wat hierbij niet mag 
ontbreken is tenminste de naam, 
het adres van de indiener, de datum, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. 
Daarnaast dient het bezwaarschrift 
te worden ondertekend. U dient 
het te richten aan college van 
burgemeester en wethouders 
van Leiderdorp, ter attentie van 
de commissie voor Bezwaar- en 
Beroepschriften, postbus 35, 2350 
AA Leiderdorp. 

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

Heel Leiderdorp
Een ventvergunning voor de 
verkoop van abonnementen voor 
het reinigen van afval containers in 
de periode van 20 april tot en met 4 
mei 2021
Locatie: heel Leiderdorp
Besluit: 12 april 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende APV-vergunningen loopt 
van 14 april 2021 tot en met 26 mei 
2021, tenzij anders vermeld.

Op grond van het bepaalde in 
de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden  
binnen 6 weken een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient 
ondertekend te zijn en tenminste 
te bevatten: de naam en adres van 
de indiener ervan, de dagtekening 
en het besluit waartegen bezwaar 
wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit 
niet op. Indien u wilt voorkomen 
dat het genomen besluit wordt 
uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met 
het indienen van een bezwaarschrift 
- aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank te Den Haag, 
postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag, een voorlopige voorziening 
vragen.

VERKEERSBESLUITEN 

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 14 
april 2021 besloten tot de 
opheffing van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de:
 -  Buitendijklaan ter hoogte van de 

achterzijde van perceel Overtocht 
1 te Leiderdorp

 -  Beukenschans ter hoogte van 
de toegang tot entree A te 
Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 14 april 
2021. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website www.
staatscourant.nl. Scroll iets naar 
onderen en klik op ‘Officiële 
bekendmakingen’. Onder het 
kopje ‘Aanvullende zoekcriteria’ 
kiest u bij ‘Type organisatie(s)’ voor 
‘Gemeente’. Bij ‘Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor 
Leiderdorp en bij ‘Onderwerp(en)’ 
kiest u voor ‘Verkeer’. Dan klikt u op 
‘Start zoekopdracht’.

De stukken liggen eveneens van 
14 april 2021 tot en met 26 mei 
2021 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (gedurende 
openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op 
grond van hoofdstuk 6 van de 
Algemene wet bestuursrecht 
een bezwaarschrift tegen het 
collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot 
en met 26 mei 2021 de tijd.

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend dat het college op 6 april 
2021 heeft besloten de hieronder 

genoemde panden aan te wijzen 
als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening Leiderdorp 
2008.

•  Dr. van Rhijnstraat 10
•  Hoofdstraat 216

Belanghebbenden kunnen op 
grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen zes weken 
na datum van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, 
Postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp. 
Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het 
bezwaar bevatten. Het indienen van 
het bezwaarschrift schorst niet de 
werking van het besluit. 

Diegene die het bezwaarschrift heeft 
ingediend kan, indien er sprake 
is van een spoedeisend belang, 
tevens op grond van artikel 8:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht, 
aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag, sector 
Bestuursrecht, Postbus 20302, 
2500 EH Den Haag, vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. 
Voor het behandelen van een 
dergelijk verzoek wordt griffierecht 
geheven. 

WILT U REAGEREN OP DEZE PUBLICATIE OF HEEFT U VRAGEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP TELEFOONNUMMER: 071 54 58 500 EMAIL: COMMUNICATIE@LEIDERDORP.NL

ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN 

De week van… Mirjam van der Stelt (raadslid CDA)
Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één 
van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp.

Een luisterend oor
Raadslid ben je altijd, elke dag, 24/7.  Ok, 24/7 is wat overdreven, 
ik ben de afgelopen 11 jaar dat ik politiek actief ben, echt nog 
nooit ’s nachts gebeld, gelukkig maar! En lange vergaderingen 
tot 1.00 uur ‘s nachts komen zelden voor, al zitten we weleens 
tot ruim 23.00 uur te vergaderen. En de hele dag, ook dat is wat 
overdreven. Je bent er echt niet de hele dag of avond mee bezig. 
Het raadswerk doe je erbij, naast werken, vrienden en familie 
ontmoeten en natuurlijk tijd nemen voor ontspanning. 

Toch, tijdens die 
ontspanningsmomenten 
(bijvoorbeeld bij de cantorij 
of bij de boekenmarkt van 
de Scheppingskerk of tijdens 
verjaardagen of etentjes), ontmoet 

ik mensen die mij iets willen vragen 
of vertellen omdat ik raadslid 
ben. En ook als ik samen met 
mijn vriend weekend vier, word 
ik regelmatig ‘gestoord’ door 
appjes of telefoontjes. Dat lijkt 

niet altijd even leuk, maar ik heb 
zelf voor het raadslidmaatschap 
gekozen. Ik vind het heel belangrijk 
dat ik altijd benaderbaar ben als 
volksvertegenwoordiger en dat 
mensen hun verhaal kunnen doen. 
Ik kan niet alles oplossen en ik 
kan het niet iedereen naar de 
zin maken. Maar ik kan wel een 
luisterend oor bieden.

Nu, in coronatijd, zijn de 
ontmoetingen schaars: geen 
cantorij, geen boekenmarkt, weinig 
bezoekjes en uitjes. Ik prijs me 

gelukkig met de ontmoetingen die 
nu wel mogelijk zijn: tijdens mijn 
dagelijkse ommetje en in mijn eigen 
buurtje kom ik regelmatig mensen 
tegen met wie ik op afstand een 
praatje maak. Ook het bellen, 
appen en mailen kan in deze tijd 
gewoon doorgaan.

Ik zie er naar uit dat ik weer meer 
mensen mag ontmoeten, vaker en 
dichterbij. Graag tot ziens!

Foto door: Hielco Kuijpers
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