
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 MEI GELDEN VOORLOPIG DE 
VOLGENDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG T/M DONDERDAG 
VAN 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG 
TOT 13.00 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 9 JUNI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

6 t/m 12 juni 2021 
EpilepsieNL 

13 t/m 19 juni 2021
Rode Kruis

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

AGENDA
12 juni
Vaderdagactie NK Tegelwippen
10.00 – 12.00 uur
Parkeerterrein brandweer, 
Simon Smitweg 11

14 juni
Raadsinformatieavond 
20.30 uur 
Live te volgen via 
raadleiderdorp.nl 

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…
…uw GFTE-minicontainer behoorlijk kan stinken tijdens warme dagen? Hier 
een aantal tips om de stank te verminderen:
• Plaats de minicontainer als dat mogelijk is zo veel mogelijk in de 

schaduw.
• Leg onderin de minicontainer een laag kranten of stro. Kranten en stro 

absorberen het vocht en zorgen ervoor dat het afval niet aankoekt.
• Vouw etensresten in een oude krant.
• Leg een paar takjes lavendel in de minicontainer. Dat werkt tegen de 

stank én tegen maden.
• Leg een stukje hout tussen het deksel en de minicontainer. Zo kan de 

minicontainer ventileren.
• Is er toch een stinkende lucht ontstaan? Maak de minicontainer dan 

schoon met water en eventueel soda of groene zeep.
Bekijk meer tips op www.goedleiderdorp.nl.

Mooi Leiderdorp
De familie Zwaan op pad. Thanks 
Aarti Gokhale, for sharing this 

picture with us! 

Aanvragen Koninklijke 
Onderscheidingen Lintjesdag 2022
Kent u iemand die u in het zonnetje 
wilt zetten en die een Koninklijke 
Onderscheiding verdient tijdens de 
algemene decoratie op Lintjesdag 
2022? Dan kunt u dit aan de 
burgemeester van Leiderdorp 
voorleggen. Voorwaarde is dat de 
betrokkene inwoner van Leiderdorp 
is en dat hij/zij niet op de hoogte is 
van de voordracht.

Dien het voorstel op tijd in!
Het indienen van een voordracht 
kunt u digitaal doen via Aanvraag 
Koninklijke onderscheiding 
(koninklijkeonderscheidingen.nl). 
Dit formulier moet - ingevuld en 
voorzien van alle noodzakelijke 
bijlagen – uiterlijk 1 augustus 2021 
zijn ingediend. Maar bij voorkeur 
eerder. Aanvragen die na 1 
augustus 2021 worden ingediend, 
komen in aanmerking voor de 
algemene decoratie van 2023.

Procedure
De burgemeester stuurt het 
voorstel, voorzien van haar advies, 
naar de Commissaris van de 
Koning van Zuid-Holland. De 

Commissaris stuurt vervolgens het 
voorstel - met zijn advies - naar 
het Kapittel voor de Civiele Orden 
(een landelijk adviesorgaan). Het 
Kapittel op zijn beurt adviseert de 
desbetreffende minister. Deze stelt 
een ontwerp Koninklijk Besluit op 
om de voorgestelde Koninklijke 
onderscheiding toe te kennen. De 
onderscheiding wordt ten slotte bij 
Koninklijk Besluit van Zijne Majesteit 
de Koning toegekend.

Tussentijdse gelegenheid
U kunt een persoon ook 
voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding bij een tussentijdse 
gelegenheid. Bijvoorbeeld een 
jubileum, afscheid of andere 
bijzondere gelegenheid (geen 
verjaardag). Deze onderscheiding 
moet uiterlijk 5 maanden vóór de 
gewenste uitreikingdatum worden 
aangevraagd.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Annelies 
Kooreman, afdeling Kabinetszaken 
(06-11599299) of via kabinet@
leiderdorp.nl.

Vraag nu gratis bespaaradvies aan 
van onze energiecoaches! 

De uitdaging minder energie te 
verbruiken gaat ons allemaal 
aan. Wilt u (meer) stappen zetten 
om uw woning comfortabeler 
en energiezuiniger te maken, 
maar weet u niet goed waar 
te beginnen of hoe nu verder? 
De EnergieAmbassadeurs uit 
Leiderdorp en Zoeterwoude hebben 
een training tot energiecoach 
gevolgd van coöperatie HOOM en 
helpen u graag op weg. 

Zij zetten de mogelijkheden op 
een rij tijdens een laagdrempelig 
gesprek, bij u thuis of online. 
U ontvangt dus gericht advies 
op basis van uw  (koop-)
woningkenmerken. Geïnteresseerd 
in een energiek gesprek? Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Geef uw 
naam en adres uiterlijk 30 juni 2021 
door op alfons.ramb@hoom.nl en 
één van de coaches neemt contact 
met u op.

Zwemabonnement voor de zomer
Heeft u een bijstandsuitkering? Of 
heeft u een laag inkomen en weinig 
vermogen? Dan kunt u elk jaar 
voor € 15,- per huishouden een 
zwemabonnement voor de zomer 
kopen. Met het zwemabonnement 
voor de zomer kunt u zwemmen in 
zwembad De Vliet en zwembad De Zijl 
in Leiden, of in zwembad De Does in 
Leiderdorp.

In de zwembaden mag weer recreatief 
worden gezwommen. Wij gaan 
zo snel mogelijk zorgen dat u een 
zomerzwemabonnement kunt kopen. 
Houdt hiervoor de website van de 
gemeente Leiden in de gaten: www.
gemeente.leiden.nl. U zoekt op 
‘Zwemabbonement voor de zomer’.



Meer informatie  
over de gemeenteraad  

van Leiderdorp?  
 

Kijk op  
www.raadleiderdorp.nl.

Raadsinformatieavond  
14 juni
De raadsinformatieavond wordt live uitgezonden via 
raadleiderdorp.nl. Indien u als inwoner van Leiderdorp digitaal 
mee wilt praten met de raad over deze onderwerpen kunt u zich 
aanmelden via griffie@leiderdorp.nl. Dit kan tot 16.00 uur op de 
dag van de vergadering. U ontvangt dan de link voor de digitale 
bijeenkomst.

Agenda
20.30 – 21.15 uur:  Uitvoeringsbesluit voor het tracédeel 
 Engelendaal van de Leidse Ring Noord
21.30 – 22.15 uur:  Omgevingswet

Hulp voor ondernemers die 
geraakt zijn door de coronacrisis
Ondernemersdesk Leidse Regio
De gemeente Leiden, 
Leiderdorp en Oegstgeest 
hebben in samenwerking met 
het Crisisteam Economie een 
ondernemersdesk opgericht. De 
Ondernemersdesk Leidse Regio 
ondersteunt ondernemers door 
het aanbieden van vrijblijvende 
informatie over hulpverlening 
door verschillende instanties. 
Kunt u als ondernemer ook hulp 
gebruiken? Neem dan contact 
op met de Ondernemersdesk via 
ondernemersdesk@leiden.nl. De 
Ondernemersdesk is op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch 

bereikbaar op 071-5167006.

Zelf op zoek naar passende 
ondersteuning?
De ondersteuning zelf wordt door 
verschillende instanties geboden. 
Afhankelijk van de hulpvraag kan 
de Ondernemersdesk Leidse Regio 
u als ondernemer doorverwijzen. 
Wanneer de behoefte helder is, kunt 
u natuurlijk rechtstreeks contact 
opnemen met de betreffende 
organisaties. Wilt u zelf contact 
opnemen met de verschillende 
instanties? Bezoek dan onze 
website: www.leiderdorp.nl/
ondernemer/coronavirus.

Huisdieren
De gemeente is benaderd door 
een aantal dierenhouders en/
of -liefhebbers. Zij vroegen of de 
gemeente aandacht wil besteden 
aan het welzijn van dieren, en hoe je 
om moet gaan met dieren. Om deze 
reden plaatsen wij dit artikel.

De populariteit van huisdieren 
is sinds de uitbraak van het 
coronavirus toegenomen. Dit 
komt doordat mensen meer vrije 
tijd hebben. Maar blijven nieuwe 
huisdieren ook na de crisis nog 
gewenst? Als houder van dieren 
bent u verantwoordelijk voor het 
welzijn en de gezondheid van 
uw dieren. Zo zijn er regels voor 
verzorging, huisvesting en fokken 
met dieren. Wij zetten een aantal 
regels op een rijtje. Kijk voor meer 
informatie op leiderdorp.nl/honden. 
Daarop staat relevante informatie 
voor dierenbezitters. Ook vindt 
u er relevante links naar andere 
websites. 

Welke dieren mag u houden?
U mag niet alle diersoorten houden. 
Wilt u weten welke dieren u wel mag 
houden? Op www.leiderdorp.nl/
honden vindt u een link naar de lijst 
met dieren die u mag houden. 

Hond of kat kopen? Bereidt u 
zich voor!
Wilt u een hond of kat als huisdier? 
Denk dan eerst goed na. Ze 
brengen namelijk niet alleen 
gezelschap en gezelligheid in huis. 
Een gezond en gelukkig dier kost 
ook tijd, energie, aandacht en geld. 
Als u zich voorbereidt, weet u waar 
u rekening mee moet houden. 
Zo maakt u een goede keus en 
voorkomt u veel problemen. Voor 
uw huisdier en voor uzelf. Via www.
leiderdorp.nl/honden vindt u meer 
informatie. Op deze pagina vindt 
u ook de regels waar u zich in 
Leiderdorp aan moet houden. 

Informatieavond op 17 juni over nieuwbouw 
woonflats Pinksterbloem
Op 17 juni organiseren 
woningcorporatie Rijnhart 
Wonen en de gemeente een 
digitale informatiebijeenkomst 
over vervangende nieuwbouw 
van drie woonflats aan de 
Pinksterbloem. De bijeenkomst 
is bedoeld voor omwonenden 
en andere belangstellenden. De 
informatiebijeenkomst begint 
om 19.00 uur en duurt tot 20.30 
uur.

Rijnhart Wonen wil drie woonflats 
aan de Pinksterbloem slopen en 
vervangen door nieuwbouw. De 
corporatie heeft een schetsontwerp 
van de nieuwe gebouwen en de 
omringende openbare ruimte 

gemaakt. Dat gebeurde in 
overleg met de gemeente. Op 
25 mei stemde het college van 
burgemeester en wethouders 
in met de uitgangspunten voor 
herontwikkeling van de locatie 
Pinksterbloem. 

Programma
Tijdens de bijeenkomst lichten 
Rijnhart Wonen en de gemeente 
het plan, de uitgangspunten en de 
planning toe. Ook vertellen zij hoe 
en waarover omwonenden kunnen 
meedenken over de plannen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor 
de informatiebijeenkomst, via 

deze link: www.rijnhartwonen.nl/
pinksterbloem.

Uitgangspunten
De gemeente toetst het plan 
van Rijnhart Wonen voor de 
Pinksterbloem aan de gemeentelijke 
uitgangspunten. Die worden 
op 28 juni besproken door het 
Politiek Forum en op 12 juli in 
de gemeenteraad behandeld. 
U kunt de vergaderstukken 
na 17 juni bekijken in het 
raadsinformatiesysteem via www.
raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/
Politiek-Forum/2021/28-juni/20:00.

Start opknapbeurt Statendaalderplein
Het Statendaalderplein krijgt een opknapbeurt. Het plein voor 
Winkelhof wordt eigentijdser, veiliger, groener en levendiger. De 
werkzaamheden starten 21 juni en zijn naar verwachting 30 juli klaar.

Het plein krijgt gedeeltelijk 
nieuwe bestrating en wordt waar 
nodig opgehoogd. Er komen 
nieuwe bankjes, afvalbakken, 
fietsparkeervoorzieningen en 
straatverlichting. De muur en een 
deel van de trappen aan de kant 
van de Karolusgulden verdwijnen. 
Ze maken plaats voor plantvakken. 
De trap naar de Florijn wordt een 
hellingbaan. De betonnen rand 
van de plantenbak met leilindes 
langs Engelendaal verdwijnt, zodat 

voetgangers en fietsers een betere 
doorgang krijgen. De boom die 
in het plantvak midden op het 
plein staat, wordt verplaatst. Er 
komen 2 leilindes bij in de rij langs  
Engelendaal. In de plantvakken komt 
eerst eenjarige beplanting. Definitieve 
beplanting in de plantvakken en van 
de leilindes volgt in het najaar. Naast 
bovengenoemde werkzaamheden 
wordt ook de openbare verlichting 
op het plein vervangen.

Bereikbaarheid
Het plein blijft tijdens het werk 
toegankelijk voor voetgangers, 
fietsers en standplaatshouders. De 
aannemer houdt rekening met de 
bereikbaarheid van de aanliggende 
panden.

Contact
Bij vragen of klachten tijdens de 
uitvoering kunt u contact opnemen 
met de heer Wim Langstraat 
van Daallin B.V. op telefoon 06-
30542032.

Meer informatie op 
www.leiderdorp.nl/centrumplein

Werk aan buitenruimte Groene Hart Centrum in volle gang
Begin januari gaf de gemeente Leiderdorp het startsein voor 
inrichting van de buitenruimte van het toekomstige Groene Hart 
Centrum aan de Bospolder. Het Groene Hart Centrum is de nieuwe 
bestemming van het voormalige HSL/A4 informatiecentrum 
van Rijkswaterstaat. Het gebouw en de buitenruimte worden 
omgevormd tot een recreatief en educatief centrum met horeca. 
De inrichting van de buitenruimte is naar verwachting 31 
december 2021 klaar. Daarnaast heeft de gemeente recent ook 
opdracht gegeven tot het realiseren van een het fietspad en de 
fietsonderdoorgang langs de N446. Het project wordt grotendeels 
gefinancierd met subsidies van de Oude Rijnzone, Holland Rijnland 
en de Provincie Zuid-Holland.

De werkzaamheden aan de 
buitenruimte van het Groene 
Hart Centrum zijn in volle gang. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat 
de voorbelasting, bestaande uit een 

zandpakket, effect heeft gehad. De 
bodem is voldoende gezakt. De 
komende weken zal het zandpakket 
daarom worden verwijderd. De 
komende maanden gaat Gebr. 

Van der Poel aan de slag met de 
inrichting van het terrein. Tot aan 
de bouwvakantie (eind juli) bestaan 
de werkzaamheden voornamelijk 
uit het verwijderen van bestaande 
verhardingen, het ophogen van 
het terrein en de kade en het 
aanleggen van de nieuwe riolering. 
Na de bouwvakantie begint de 
aannemer met het aanleggen van de 
nieuwe bestrating, de bruggen, de 
groenvoorzieningen en het meubilair, 
zoals de bankjes de openbare 
verlichting en de speel- en doeweide. 

Fietspad en fietsonderdoorgang 
N446
De gemeente heeft inmiddels de 
benodigde toestemming voor het 
aanleggen van het fietspad en de 
fietsonderdoorgang gekregen. 
Daarnaast zijn er extra financiële 
middelen van de Oude Rijnzone, 
Holland Rijnland en de Provincie 
Zuid-Holland ontvangen. Het werk 
is onlangs aanbesteed en Gebr. Van 
der Poel uit Oude Ade heeft ook 
deze aanbesteding gewonnen. De 
werkzaamheden aan het fietspad 
en de fietsonderdoorgang duren 
van medio juni 2021 tot en met 31 
december 2021. Als gevolg van de 
werkzaamheden zal het wandelpad 
vanaf de Boskade langs de Does 
tijdelijk worden afgesloten.

Kijk op www.leiderdorp.nl/
groenehartcentrum voor het 
inrichtingsplan van het Groene Hart 
Centrum. Ook treft u daar foto’s  van 
de uitvoering. 

Gebr. van der Poel uit Oud Ade verricht de werkzaamheden aan de 
buitenruimte. 



BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Zijlkwartier
Onderzoek RWA installatie 
appartementencomplex 
(OLO 6111851)
Locatie: Simon Ouwerkerkstraat 42
Datum ontvangst: 26 mei 2021

Kerkwijk
Uitbreiding aan de achterzijde op de 
eerste versieping (OLO 6112731)
Locatie: Acacialaan 45 
Datum ontvangst: 26 mei 2021

Achthover
Renoveren van de woning  en 
het maken van constructieve 
doorbraken (OLO 6125707)
Locatie: Achthovenerweg 62 
Datum ontvangst: 31 mei 2021

Buitengebied
Plaatsen van een geluidscherm 
langs de HSL aan de oostkant van 
het spoor (OLO 6123455)
Locatie: Kadastrale sectie B 
en perceelnummer 5544, nabij 
Hoogmade

Datum ontvangst: 31 mei 2021

Ouderzorg
Een omgevingsvergunning voor 
het verplanten/verplaatsen van 
twee Leilinden (OLO 6142425) van 
overzijde van de Engelendaal / Laan 
van Berendrecht naar het plein 
Statendaalder
Locatie: Engelendaal / Laan van 
Berendrecht
Datum ontvangst: 7 juni 2021

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Oranjewijk
Driegatenbrug
Inrichten van een Bed en Breakfast 
(OLO 5689365)
Locatie: Voerstraat 5
Datum besluit: 1 juni 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een airco 
(OLO 5853967) 
Locatie: Berkenkade 7
Datum besluit: 1 juni 2021
Zijlkwartier
Starten van een kapperszaak 
(OLO 6028447)
Locatie: Splinterlaan 15
Datum besluit: 31 mei 2021

Winkelhof
Een omgevingsvergunning voor 
het verplanten/verplaatsen van een 
Gleditsia triacanthos (OLO 5892189) 
in verband met de herinrichting van 
het plein Statendaalder
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 3 juni 2021

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Elizabethhof
Realiseren van 7 nieuwe 
piketkamers op de 3e verdieping 
van het Alrijne ziekenhuis (OLO 
5940663)
Locatie: Simon Smitweg 1
Uiterlijke beslisdatum: 15 juli 2021

Oranjewijk
Een in- en uitritvergunning ten 
behoeve van het creëren van een 
parkeerplaats op eigen terrein 
(OLO 5964337)
Locatie: Frederik Hendriklaan 1
Uiterlijke beslisdatum: 28 juli 2021

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

Elizabethhof
Een Drank- en 
Horecawetvergunning
Locatie: Persantsnoepweg 2
Datum besluit:  26 mei 2021

VERKEERSBESLUITEN

Oplaadpalen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 9 juni 2021 
besloten tot het aanwijzen van 4 

parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen op de 
Heelblaadjespad 1 te Leiderdorp. 
Van het oplaadpunt op de 
Heelblaadjespad wordt veel gebruik 
gemaakt, er is daarom gevraagd een 
tweede oplaadpunt aan te leggen.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 9 juni 2021. 
Om de stukken in te zien gaat u 
naar de website www.staatscourant.
nl. Kies in de linker kolom onder de 
kop Officiële bekendmakingen voor 
Staatscourant, dan ‘Op organisatie’, 
vervolgens ‘gemeente’ en dan 
‘Leiderdorp’. 

De stukken liggen eveneens van 
9 juni tot en met 21 juli 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 21 juli 2021 de tijd.

De week van…  Kamla Balak (raadslid LPL)
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.

Inzetten op preventie en maat-
werk bij oplossen maatschap-
pelijke problemen
Corona heeft vooral kwetsbare groepen in onze samenleving 
hard geraakt. Ouderen, laagopgeleiden, mensen met een 
migratieachtergrond en chronisch zieken. De bestaande 
gezondheidsverschillen in de samenleving zijn door corona nog 
zichtbaarder geworden.

In de Surinaamse gemeenschap - 
velen onder hen worden gerekend 
tot een kwetsbare doelgroep - is 

een aantal bekenden van ons 
weggevallen. Eén van hen was 
omroeper bij een radiozender. 

Elke dag als ik in de auto de radio 
afstem op die zender, verwacht ik 
weer zijn stem te horen. 

Door de lockdowns zijn er nieuwe 
initiatieven ontstaan voor en door 
burgers. Initiatieven, groot en klein 
om mensen die het nodig hebben 
te helpen.

Prettig leven in ons dorp
Als raadslid vind ik het belangrijk 
om een bijdrage te leveren aan het 
prettig samenleven in ons mooie 
dorp. De coronacrisis heeft duidelijk 

gemaakt dat wij meer dan voor 
corona moeten gaan inzetten op 
preventie van maatschappelijke -  
en gezondheidsproblemen. Ook het 
meer verbinden van beleidsvelden 
met elkaar. Zoals de inrichting van 
een woonwijk, die direct invloed 
heeft op de gezondheid van de 
bewoners. Uitgaan van de vraag 
“wat hebben onze inwoners nodig 
om de regie over hun leven terug te 
krijgen?”

Ik ben erg blij met de aanbevelingen 
van de arbitragecommissie over de 
jeugdzorg. Door het Rijk is extra 
geld toegezegd. In de Leidse regio 
zouden wij dit geld moeten inzetten 
voor kinderen met de zwaarste 
problemen. Daarna staan we voor 
de uitdaging om de jeugdzorg 
zodanig om te vormen dat deze 
alleen toegankelijk is voor kinderen 

die het echt nodig hebben. Dit 
betekent tegelijkertijd werken aan 
verbetering van de specialistische 
jeugdzorg. Dit vergt een investering 
in de capaciteit en kwaliteit. De 
investering is wat mij betreft niet 
alleen geld, maar ook efficiënte 
samenwerking. 
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