Van: Verzonden: woensdag 8 april 2020 13:57
Aan:
Onderwerp: Voortgangsbericht college over Coronavirus, 8 april 2020

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
Gisterenavond kwam het Regionale Beleidsteam voor de vijfde keer bij elkaar. Burgemeester Laila
Driessen en gemeentesecretaris Herman Romeijn vertegenwoordigen Leiderdorp in deze
vergadering met alle burgemeesters in de Veiligheidsregio Hollands-Midden.
In de vergadering is gesproken over:
•
het verplaatsen van evenementen en de capaciteit die dit bijvoorbeeld van de politie vraagt
en hoe dit past in het huidige maatregelenpakket;
•
het beschikbaar houden van voldoende handhavingscapaciteit in relatie tot de handhaving
van de noodverordening. En het vrijmaken van additionele capaciteit op gerichte momenten of bij
grote drukte;
•
het advies om vooralsnog geen verbodsbepalingen op te leggen om drukte op het water en/
of in jachthavens te voorkomen omdat er al veel gebeurd op eigen initiatief van de
jachthavens . Het is wel een punt van aandacht en monitoring.
Met Pasen zijn de woonboulevards, tuincentra en bouwmarkten open. Het mag geen familie uitje
worden. De winkeliers zeggen hierover: "Kom alleen, doe gericht je aankopen en ga dan weer naar
huis." In de winkels geldt een streng beleid. Bij winkels met meer dan 1.000 vierkante meter
oppervlak, mag één klant per 25 vierkante meter binnen zijn, bij kleinere zaken geldt: één per 10
vierkante meter.
Scholen en kinderopvang
Afgelopen week heeft wethouder Van Woudenberg een aantal schoolleiders gesproken en is er
ambtelijk gebeld met alle basisscholen om te vragen hoe het gaat. Vooraf was de scholen een lijstje
met vragen gemaild over kwetsbare kinderen, contact met ouders en kinderen, samenwerking met
Floreokids, die de opvang verzorgt, het JGT, Incluzio en andere organisaties rond het opgroeiende
kind. Ook waren we benieuwd of er voldoende laptops beschikbaar zijn en of Stichting Leergeld voor
de laptops kan zorgen als ook de school die niet beschikbaar heeft.
De reactie van alle schoolleiders was dat het op al die vlakken naar omstandigheden goed gaat. De
verlenging van de scholensluiting tot 28 april vormt een nieuwe uitdaging. Het herhalen van de
lesstof is wel voorbij, dus wordt er overgestapt op nieuwe lesstof. Kinderen van ouders met vitale
beroepen worden op school opgevangen, maar ook kinderen waarvan de ouder(s) (even) ontlast
moeten worden, of kinderen die vanwege spanningen of om veiligheidsredenen beter overdag uit de
thuissituatie gehaald kunnen worden, wordt opvang geboden. Hierover hebben de interne
begeleiders contact met het JGT, waar de kinderen en hun gezinnen vaak al bekend zijn. En er is
extra contact tussen de interne begeleider en het kind en/of de ouder(s) waarvan het vermoeden
bestaat dat ze in deze situatie (mogelijk) kwetsbaar zijn (geworden).

In een brief die we de scholen deze week sturen, adviseren we de interne begeleiders om met name
over deze nieuwe doelgroep nauw contact te onderhouden met het JGT en samen naar de beste
ondersteuning te zoeken. Een kopie van deze brief zullen wij ook in het RIS plaatsen.
Informeren en participeren tijdens de coronacrisis – Herinrichting Ericalaan
Een informatiebijeenkomst of een inloopavond om bewonersreacties te polsen zit er voorlopig niet
in. De coronacrisis vraagt om andere manieren om onze inwoners, ondernemers en organisaties te
informeren en te betrekken bij onze plannen en besluiten. Deze week hebben wij daarom een hele
pagina in het Leiderdorps Weekblad gewijd aan de Herinrichting van de Ericalaan.
De herinrichting van de Ericalaan vloeit voort uit een collegebesluit van juli 2019 over de
verkeerscirculatie rond het Amaliaplein. Burgemeester en wethouders beslisten toen dat de
Ericalaan tweerichtingsverkeer met 30 km/u behoudt. De Simon Smitweg krijgt tweerichtingsverkeer
en behoudt een maximumsnelheid van 50 km/u. Het college vindt dit de beste oplossing om het
extra verkeer naar de supermarkt en de woningen op het Amaliaplein in goede banen te leiden. Aan
dit besluit ging uitgebreid onderzoek naar de verkeerscirculatie vooraf.
Na het collegebesluit is een plan voor herinrichting van de Ericalaan gemaakt. Omwonenden konden
hierover in een werkgroep meedenken en meepraten. Op basis van hun wensen en de eisen van de
gemeente maakte een verkeersbureau vervolgens een ontwerp. De wensen van bewoners zijn voor
zover dat kon in het ontwerp verwerkt.
Het ontwerp hadden wij graag in een bijeenkomst gepresenteerd aan alle inwoners maar omdat dat
nu niet mogelijk is, geven wij een uitgebreide terugkoppeling in het Leiderdorps Weekblad.
Vergaderen met Microsoft Team
De werkgroep Oranjewijk heeft gisterenavond de eerste bijeenkomst gehad via Microsoft Teams.
Ook op deze manier kunnen wij zoveel mogelijk blijven samenwerken met onze inwoners.
Doeshavenconcert gaat dit jaar niet door
Na heel veel overleg hebben de organisatoren moeten besluiten het Doeshavenconcert dit jaar niet
door te laten gaan. Het is een onzekere tijd. De organisatie kan het nu niet verantwoorden zoveel
mensen bij elkaar uit te nodigen als nog niet zeker is dat er geen besmetting meer aanwezig is. Ook
het verplaatsen van het evenement geeft geen zekerheid en brengt onnodige kosten met zich mee.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
Herman Romeijn
secretaris

Laila Driessen
burgemeester

