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Geachte leden van de raad,
De noodzakelijke maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus hebben veel impact op ons 
leven van alledag. Wij, de gemeenteorganisatie, doet er alles aan om onze inwoners zo goed 
mogelijk te informeren en hen te vertegenwoordigen in belangrijke overleggen.
Graag informeren wij u over wat de organisatie en het bestuur de afgelopen dagen hebben gedaan 
in verband met het Coronavirus.

Gisterenavond zijn alle maatregelen verlengd tot 28 april. De verlenging blijft nodig om de 
verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en 
ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. 
Om voor wat positiviteit en verbinding te zorgen in ons dorp vliegt, op zaterdag 4 april een drone 
over Leiderdorp. Wij nodigen inwoners uit om:

Maak een groet in uw tuin!

Door de Coronamaatregelen moeten we zo veel mogelijk binnen blijven. In Leiderdorp houden we 
ons daar zeer goed aan. Waarvoor heel veel dank!
Maar we begrijpen ook heel goed dat u de leuke bijeenkomsten en initiatieven mist. Daarom roepen 
we u op: maak een groet in uw tuin, balkon of straat! Bijvoorbeeld met een krijttekening, een 
spandoek, een dansje of een simpel wuifgebaar. Op zaterdag 4 april vliegt er tussen 10.00 uur en 
13.00 uur een drone over Leiderdorp, die uw groet filmt. Op maandag 6 april wordt uw groet dan 
uitgezonden op de televisiezender Unity.NU. 
Doet u mee? Stuur dan uiterlijk vrijdag 3 april om 15.00 uur een e-mail naar redactie@unity.nu, of 
stuur een WhatsAppbericht naar 06-30051000 met uw adres en de actie die u wilt doen. Wij nemen 
dan contact met u op. Vergeet tijdens uw actie niet om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Werk en inkomen
Door de Coronacrisis gaat de afdeling Werk en Inkomen wat soepeler om met de uitkeringen. Een 
uitkering wordt minder snel beëindigd als niet duidelijk is wat er aan de hand is en waar dat aan ligt. 
Tegelijkertijd blijft gelden dat als iemand zijn inlichtingenplicht verwijtbaar niet nakomt, dit 
boetewaardig gedrag is en er een boete of waarschuwing volgt. 

Hoe werkt de gemeente Leiderdorp tijdens de Coronacrisis?
De huidige situatie vraagt om een nieuwe manier van werken en leven. Ook voor ons als gemeente. 
Bij alles wat wij doen staat het voorkomen van snelle verspreiding van het Coronavirus en de 
veiligheid van inwoners en onze medewerkers voorop. Daarom passen wij onze werkzaamheden aan 
aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat alle ambtenaren zoveel mogelijk thuiswerken. 
Dit is niet voor alle ambtenaren mogelijk. Zo gaat het werk in de openbare ruimte zoals het 
groenbeheer, het ophalen van afval en het bemannen van de milieustraat gewoon door. Ook deze 
werkzaamheden worden aangepast aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent onder andere dat 
er een afstand van minimaal 1,5 meter mogelijk moet zijn. 



Bouwwerkzaamheden
Ook de meeste bouwactiviteiten en het werk aan de weg in het dorp gaan zo veel als mogelijk door. 
Wij beseffen ons dat die activiteiten ook voor overlast kunnen zorgen omdat veel mensen thuis aan 
het werk zijn. Of hun welverdiende slaap nodig hebben na een nachtdienst. Met de aannemers die 
namens ons het werk uitvoeren proberen wij hier indien mogelijk afspraken over te maken. We 
vragen inwoners die zelf thuis gaan klussen om rekening te houden met hun buren en om samen af 
te stemmen wat de beste werktijden zijn. 

Sport
Deze week gaat er over de actuele stand van zaken en de gevolgen van het coronacrisis op de 
Leiderdorpse sportverenigingen een brief uit naar alle verenigingen.
Om exacter in beeld te krijgen wat de feitelijke situatie onder de Leiderdorpse sportverenigingen is, 
ontvangen de verenigingen bij deze brief een vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen.

Scholen en kinderopvang
De afgelopen dagen is gesproken met de meeste scholen in de gemeente. Over het algemeen gaat 
het goed met het thuisonderwijs in Leiderdorp. De scholen geven aan dat na een paar 
opstartproblemen de meeste leerlingen nauwgezet en serieus met het schoolwerk omgaan. Grote 
waardering is er voor de ouders die naast het werk ook hun kinderen moeten ondersteunen en 
motiveren om aan de slag te gaan en te blijven. Daarnaast is ook de inzet van de leerkrachten groot 
wat in veel gevallen tot zelfs langer werkdagen leidt dan normaal.

Er is oog voor de kwetsbare leerlingen, al is niet altijd duidelijk op welke wijze de aanpak wordt 
vormgegeven. Veel scholen halen kwetsbare leerlingen 1 of 2 dagen naar school. Vooral nu de 
sluiting van de scholen langer doorgaat zal hier de komende tijd extra op worden ingezet. Daarnaast 
moet er oog komen voor de VVE kinderen die door langere tijd geen opvang krijgen en daardoor 
achterstanden kunnen oplopen.

Op de meeste scholen zijn voldoende devices aanwezig zodat de kinderen prima digitaal onderwijs 
op afstand kunnen volgen. Een enkele school geeft aan dat er nog behoefte is aan meer laptops/pc’s 
voor goed onderwijs. De gemeente is in gesprek met deze scholen hoe een en ander is te 
organiseren.
Het bestuur van de LOV is gaarne bereid om samen met het Leiderdorpse bedrijfsleven te 
bemiddelen bij het beschikbaar stellen van laptops etc. voor gezinnen die niet of in onvoldoende 
mate beschikken over dergelijke apparatuur.

De opvang van kinderen met ouders werkzaam in vitale beroepen wisselt sterk per school, de ene 
school heeft het over 2 of 3 kinderen terwijl andere scholen tot een kleine 20 kinderen per dag 
opvangen (dan vaak verdeeld in 2 of 3 groepen op basis van leeftijd).

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

Herman Romeijn                            Laila Driessen
secretaris                                           burgemeester


