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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.
Crisisorganisatie
Burgemeester Laila Driessen en gemeentesecretaris Herman Romeijn vertegenwoordigen
Leiderdorp in de vergadering met alle burgemeesters in de Veiligheidsregio Hollands-Midden.
Gisterenavond kwam het Regionale Beleidsteam (RBT) voor de zesde keer bij elkaar.
In de vergadering is gesproken over:
- Het RBT gaat de komende week heroverwegen of recreatiewoningen met eigen voorzieningen
geopend kunnen worden.
- Gesproken is over de handhaving van de noodverordening nu de maatregelen grotendeels in stand
blijven.
- De veiligheidsregio zal het kader toelichten hoe om gegaan moet worden met begrafenissen en
erehagen.
Naleving van de maatregelen in Leiderdorp
De maatregelen worden in Leiderdorp door de meeste mensen vrij goed nageleefd en veel mensen
proberen de 1,5 meter afstand in de gaten te houden. De Boa’s waarschuwden op verschillende
plekken in het dorp voor samenscholing, het gaat dan vooral om groepjes jongeren.
Korte betaaltermijnen aan bedrijven en instellingen
In corona tijd is het extra belangrijk dat bedrijven en instellingen niet lang hoeven te wachten op de
uitbetaling van een factuur. Daarom heeft Servicepunt71 direct bij de start van de coronacrisis actief
opgeroepen om samen met alle gemeenten prioriteit te geven aan het afhandelen van facturen.
En het mooie is: dit gaat heel goed! Servicepunt71 monitort de betaaltermijnen en zij zien dit
teruglopen. In de maand maart hadden alle zes organisaties een gemiddelde betaaltermijn van 15
dagen of minder. In Leiderdorp zijn wij echt heel snel: in de maand maart gemiddeld 9 dagen! Dit is
de tijd van ontvangst van de factuur tot aan de betaling.
Scholen en kinderopvang
Wethouder Rik van Woudenberg deelde vandaag namens het college op de scholen en op de
kinderopvang een presentje uit aan alle leerkrachten en leidsters/ leiders om hen te bedanken voor
al hun inzet in deze ongewone tijd. Die inzet vraagt creativiteit en een lange adem van alle
betrokkenen. Het college is trots dat in Leiderdorp de crisisopvang, de zorg voor de kinderen best
goed voor elkaar is. En daar wilde het college met een klein gebaar, geweldig voor bedanken.

Milieustraat
Het blijft onverminderd druk op de Milieustraat. Wij begrijpen dat inwoners het thuis blijven ook
aangrijpen voor klussen in en om het huis. Dit zien wij ook terug in het aantal bezoeken aan de
milieustraat. Omdat er maximaal 10 bezoekers tegelijk op de milieustraat mogen zijn, is meerdere
malen een lange wachtrij ontstaan die doorliep tot aan de Persant Snoepweg. Deze wachtrij
veroorzaakte overlast voor het overige verkeer. Daar is nu binnen het terrein van de milieustraat een
oplossing voor gezocht. Wij vragen onze inwoners wel om een bezoek aan de milieustraat zoveel
mogelijk uit te stellen en om te keren als het heel druk is en op een ander moment te komen. De
drukte op de milieustraat vergt ook veel van het personeel. Om hen wat te ontlasten draaien ook
andere collega’s uit het gemeentehuis diensten mee.
Lintjesregen
Niet opspelden maar opbellen. Dat gaan burgemeesters doen nu op vrijdag 24 april de lintjesregen
een andere vorm krijgt en Koninklijke onderscheidingen niet worden uitgereikt. De namen van de
Leiderdorpers die op 24 april onderscheiden worden, verschijnen om 13.00 uur in de Staatcourant.

Voor die tijd belt de burgemeester de decorandi op en verzorgt de Oranjevereniging gelijktijdig een
bloemetje. Op een later tijdstip dit jaar, als dat weer mogelijk is, worden de decorandi uitgenodigd
op het gemeentehuis en spelt de burgemeester de onderscheiding alsnog bij hen op. U ontvangt de
namen van de decorandi, onder embargo, op vrijdagochtend van de burgemeester via de griffie.
Koningsdag
De Oranjevereniging Leiderdorp heeft er alles aan gedaan om Koningsdag toch een feestelijk
Oranjetintje te geven. Zij roepen de Leiderdorpers op om op Koningsdag de vlag, liefst met wimpel
uit te steken en om huizen en de straat te versieren. Unity maakt een speciale reportage van de
versierde huizen en straten. De aubade in het Oude Dorp kan ook niet doorgaan. Maar de liedjes van
de Leiderdorpse aubade kunt u die dag thuis zingen. De Oranjevereniging plaatst in het Leiderdorps
Weekblad van deze week een advertentie met de liedjes die we anders in het Oude Dorp zouden
zingen.
Dodenherdenking 4 mei
De dodenherdenking in Leiderdorp is op maandag 4 mei te zien op televisie bij Unity.NU. net voor
20.00 uur op kanaal 40. Bij de herdenking zijn de burgemeester en de voorzitter van de
Oranjevereniging Leiderdorp, de heer Hans Kruidenberg aanwezig.
Leiderdorppanel
We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog
steeds van kracht. De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat
het vragenlijstonderzoek dat GGD Hollands Midden, samen met de gemeente, uitvoert in opdracht
van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Iedereen kan aan het onderzoek meedoen en de vragenlijst
is ook via ons Leiderdorppanel verspreid.
Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?
De GGD, gemeenten, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen
wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat
de impact hiervan op mensen is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de
gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in
Nederland in dit coronatijdperk. Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier
gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de overheid daar
beleid op ontwikkelen.
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