
Van de voorzitter

Het is alweer enige tijd geleden dat ik onder deze titel een (geschreven) 

woordje aan u mocht richten. Helemaal bijzonder dat ik op dit moment de 

rol van voorzitter op ad interim vervul. Tijdens de ALV op 27 maart jl. ben 

ik afgetreden om, bij gebrek aan opvolging, deze tijdelijk weer op te 

nemen. Tijdelijk is tot de zomer, met op dit moment als mijn voornaamste 

taak een vervanger te vinden. Helaas blijken deze dun gezaaid.



Tegelijk is Q1 alweer achter ons en constateren we dat er wel weer het 

nodige is gebeurd en vooral ook staat te gebeuren. In deze nieuwsbrief 

blikken we kort terug en vooral ook vooruit.

Het eerste kwartaal kende al 4 gezellige events. De nieuwjaarsreceptie bij 

Grand Cafe Hofplein, de januari borrel bij FlexiZone, februari bij Four-IT en 

maart, gecombineerd met de ALV, bij Area071. Stuk voor stuk goed 

bezochte en gezellige borrels. De activiteiten waar we naartoe werken 

staan in het vervolg van deze nieuwsbrief. Dit evenals de update van 

lopende zaken, die ik recent met Wethouder Willem Joosten (EZ) heb 

doorgenomen.

Ik ontmoet u graag weer bij een van de komende activiteiten.

Didos van Dam

Voorzitter a.i.  



 

Zoals vermeld tijdens de laatste bijeenkomst, gaat deze zomer de Stierenbrug dicht. 

Helemaal dicht. Dit keer op last van de provincie, ten behoeve van gepland 

onderhoud aan de brug. De afsluiting staat gepland in de zomervakantie, in week 30-

35. Naar aanleiding van de eerdere afsluiting worden er met de gemeente afspraken 

gemaakt over de communicatie (richting klanten). Op 17 april was daartoe een 

informatieavond in het Gemeentehuis te Leiderdorp. De bevindingen en acties van 

deze avond worden snel met u gedeeld. 

Leidse Ring Noord

Achter de schermen wordt druk gesproken over de Leidse Ring Noord (LRN). Dit is de 

verbindingsweg, ook wel bekend als de Oude Spoorbaan, van de Willem de Zwijgerlaan 

naar de N445. Een kaderbesluit rondom deze weg staat voor dit najaar op de (politieke) 

agenda. En hoewel de belangen en de ideeën over de invulling van deze weg erg 

uiteenlopen, onderschrijft de LOV de concept plannen. Immers, vanuit 

ondernemersperspectief zijn we gebaat bij een goede doorstroming. Deze steun brengt de 

LOV ook, middels brief e/o inspreken, bij het Forum gepland op maandag 13 mei as naar 

voren.  

Mobiliteitsplan ‘Bereikbaar en op weg’

De ontwikkelingen van de LRN maken onderdeel uit van het 

Mobiliteitsplan ‘Bereikbaar en op weg 2019-20130: een toekomstvisie over 

wensen en ambities voor mobiliteit en verkeer binnen en rondom de 

gemeente. Dit gaat om alle verkeer, (vracht)auto’s, fietsers en 

voetgangers en alle locaties.  

Om tot een volledig beeld van de wensen en ideeën te komen, is de 

gemeente op zoek naar uw input. U kunt tot en met 19 mee aan meedoen. 

Neem hier deel aan het burgerpanel van Leiderdorp 

LOV Ondernemersontbijt

De tweede editie van het LOV ondernemersontbijt was een succes. In oktober 

komt er een vervolg.

Kijk hier de aftermovie van deze ontbijtsessie

https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=939e54efa5&e=ae54a0d014


Meld je aan voor de bijeenkomst in mei en zie wie er nog meer komen 

Leiderdorpse Ondernemers Vereniging. All Rights Reserved.
Secretariaat LOV 
Sisalbaan 5A
2352 AZ LEIDERDORP

 

T. 071 542 51 60
E. info@lovleiderdorp.nl
W. www.lovleiderdorp.nl

Netwerkbijeenkomst mei

De netwerkbijeenkomst van mei wordt gehouden bij roeivereniging A.L.S.R.V. 

Asopos de Vliet. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Asopos de Vliet, 

Rabobank Leiden-Katwijk, Gemeente Leiderdorp en LOV Leiderdorp. Markt 

Tuitert is onze gastspreker.
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