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Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp
2A Werken en ondernemen in het dorp
Geplande acviteiten voor 2019

Acviteit

Afwijkingen

1.2 We voeren het beleid uit voor ambulante handel
(weekmarkt en standplaatsen).

In verband met capaciteitsproblemen door het niet
kunnen invullen van de vacature beleidsmedewerker EZ
doorgeschoven naar 2020

1.3 We zeen Leiderdorp Markeng op.

In verband met capaciteitsproblemen door het niet
kunnen invullen van de vacature beleidsmedewerker EZ
doorgeschoven naar 2020

1.4 We zeen een lokeunce voor ondernemers op.

Het ondernemersloket wordt onderdeel van de nieuwe visie
op dienstverlening.

2.2 We bevorderen de vitaliteit van onze inwoners,
instellingen en ondernemers.

Dit project is tussenjds gestopt.

2.3 We stellen een regionale bedrijventerreinenstrategie vast.

Door een extra tussenstap (opstellen sociaal economisch
proﬁel) en het feit dat de regionale afstemming meer jd
kost, loopt dit project uit. Vaststelling van de strategie wordt
1e kwartaal van 2020.

4.3 We stellen een warmtevisie vast.

In verband met de vertraging rondom het vaststellen
van het Klimaatakkoord door het Rijk is de warmtevisie
doorgeschoven naar 2020.

4.3 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.

Besluitvorming uitgesteld tot november

2B Wonen en recreëren in het dorp
Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

Besluitvorming over de verhuiscarrousel Sterrentuin over de ﬁnanciële haalbaarheid hee niet eind 2018, maar in maart 2019
plaats gevonden. Hierbij is besloten de Werf niet te verbouwen voor huisvesng voor Toverlei en het Leiderdorps Museum en
voor deze organisaes elders huisvesng te zoeken dan in de Werf.
Geplande acviteiten voor 2019

Acviteit

Afwijkingen

2.1 We passen gemeentelijke accommodaes aan en maken
deze eﬃciënter bruikbaar.

Besluitvorming over de ﬁnanciële haalbaarheid van
de Verhuiscarrousel Sterrentuin hee in maart 2019
plaatsgevonden. Hierbij is besloten de gemeentwerf niet te
bestemmen voor Toverlei en het Leiderdorps Museum, maar
deze op termijn af te stoten. Het uitvoeringskrediet Werf is
aan het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin toegevoegd.
Voor Incluzio, de bibliotheek, Toverlei en de Kinderkring
wordt jdelijke huisvesng gevonden, voor het Leiderdorps
Museum een deﬁnieve plek. De LVU is eind 2018 naar het
voormalig onderkomen van Pluspunt aan de Splinterlaan
verhuisd.

3.4 We richten het Vlikoterrein groen in.

Project vertraagd door aantreﬀen verontreiging.
Na verschillende onderzoeken en opstellen van een
saneringsplan wordt nu gewerkt aan nieuw bestek.
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