
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

VANAF 17 DECEMBER GELDEN 
VOORLOPIG DE VOLGENDE 
OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 
8.30 TOT 13.00 UUR
 
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 
8.30 TOT 12.30 UUR 
 
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR
 
DE MIDDAG- EN AVONDOPENSTELLING 
KOMEN VOORLOPIG TE VERVALLEN.

HOUDT U BIJ UW BEZOEK AAN 
HET GEMEENTEHUIS AAN DE RIVM 
RICHTLIJNEN. KOM OP AFSPRAAK, 
DRAAG EEN MONDKAPJE EN KOM 
(INDIEN MOGELIJK) ALLEEN

PUBLIEKSBALIES BURGERZAKEN
BOUWEN EN WONEN, BELASTINGEN, 
ZORG, WERK EN INKOMEN
UITSLUITEND OP AFSPRAAK

AFSPRAAK MAKEN
    WWW.LEIDERDORP.NL
    TELEFONISCH 071 54 58 500
    RECEPTIE/BALIE GEMEENTEHUIS

WMO EN WELZIJN
INCLUZIO TELEFOON 071 541 35 36 
WWW.INCLUZIOLEIDERDORP.NL

GROFVUIL
TELEFOON 071 54 58 500

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
SIMON SMITWEG 9
MA T/M DO 7.30 - 16.15 UUR
VRIJDAG 7.30 - 12.30 UUR
ZATERDAG 9.30 - 12.30 UUR
WWW.LEIDERDORP.NL

WOENSDAG 6 JANUARI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

29 november tot en met  
30 januari
Vrije periode (geen collecte) 

Sommige goede doelen werven 
donateurs langs de deur. Het 
wervingsrooster vindt u via 
www.leiderdorp.nl/collecte
 
AGENDA
 
7 januari
20.00 uur – 21.30 uur
Digitale bijeenkomst over de RES 
voor inwoners.
Kijk voor meer informatie en 
inschrijven op 
www.leiderdorp.nl/res
 
13 januari
Kerstbomeninzameling
Voor tijden en locaties, zie 
www.leiderdorp.nl/kerstboom
 
13 januari
Er wordt op deze dag geen 
grofvuil gereden i.v.m. de 
kerstbomeninzameling.

Goed.

Mooi Leiderdorp
Treintjes voor de kleintjes in de 
Houtkamp. Dat ze maar heerlijk 
buiten mogen spelen!’’ 

Bedankt Elvera Visser-Otto, voor het 
insturen van deze foto!

Kerstbomen inzamelen!
Op 13 januari 2021 kunnen er 
weer kerstbomen bij ons worden 
ingeleverd! Kinderen krijgen per 
boom direct 50 eurocent. Op 13 
januari kunnen de bomen vanaf 
12.30 uur worden ingeleverd bij de 
inzamelpunten. Bij 20 bomen of 
meer kunt u een afspraak maken via 
06-11058575 (bellen of WhatsApp). 
U kunt bellen op donderdag 7 
januari en van maandag 11 tot en 

met woensdag 13 januari. Wij rijden 
dan langs met de grofvuilwagen.

Vanwege de coronamaatregelen 
geven we het geld via een bakje 
waaruit de kinderen zelf de munten 
kunnen pakken. Kijk op www.
leiderdorp.nl/kerstboom voor meer 
informatie en de locaties waar de 
bomen worden ingezameld.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week –

Wist je dat… 
…we vanaf 4 januari starten met het 
apart inzamelen van luiers? U kunt 
de luiers op de volgende locaties 
inleveren:

• Milieustraat, Simon Smitweg 9

•  Kinderdagverblijf De Dartel, 
Hoofdstraat 84

Het aantal locaties wordt in 
februari verder uitgebreid. Houd 
onze kanalen in de gaten voor 
de communicatie over de nieuwe 
locaties.

Het nieuwe minimabeleid is van 
start gegaan
De gemeente Leiderdorp vindt het 
belangrijk om inwoners met een 
lager inkomen te ondersteunen. 
Ook als dit tijdelijk is, bijvoorbeeld 
door het wegvallen van inkomsten 
wegens de maatregelen rondom het 
coronavirus. 

Hieronder vindt u een overzicht van 
beschikbare regelingen.
 
Wat is er nieuw vanaf 1 januari 
2021?
•  Het Volwassenfonds Sport 

en Cultuur gaat van start: 
alle volwassen inwoners van 
Leiderdorp met een lager inkomen 
kunnen via dit fonds meedoen 
aan sport of culturele activiteiten. 
Voorwaarde om aanspraak te 
maken op het volwassenfonds is 
een inkomen tot 120% van het 
sociaal minimum. U kunt zich 
aanmelden door een afspraak te 
maken met Incluzio Leiderdorp. 
Tel: 071-541 3536, e-mail: 
leiderdorp@incluzio.nl.

•  Alle Kindregelingen met betrekking 
tot school, worden vanaf 2021 
door Stichting Leergeld Leiden 
uitgevoerd. Om te bespreken of 
uw kind(eren) gebruik kunnen 
maken van deze ondersteuning, 
komt een intermediair van 
Stichting Leergeld bij u thuis. Voor 
meer informatie en aanmelden 
kunt u terecht op: www.leergeld.
nl/leiden.

Wat blijft ongewijzigd?
De bijzondere bijstand, de 
individuele inkomenstoeslag, de 
collectieve zorgverzekering, het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Dress 
for Succes en de ondersteuning van 
de Voedselbank blijven ongewijzigd 
in 2021.
 
Meer informatie over het 
minimabeleid vindt u op www.
leiderdorp.nl/minimabeleid.
 
Een financiële vraag?
Heeft u een financiële 
ondersteuningsvraag? Komt u 
even niet meer rond? Ontstaan er 
schulden waar u hulp bij wilt? Of 
heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld 
bovenstaande aanvragen? Neem 
dan contact op met Incluzio 
Leiderdorp. Elke woensdag is er een 
financieel inloopspreekuur van 10.00 
– 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1C). 
U kunt een afspraak maken via 071-
541 3536 of  leiderdorp@incluzio.nl.

Denk op donderdag 7 januari 
met ons mee over ons 
energielandschap van de 
toekomst!
Wilt u ook dat er in de toekomst 
voldoende energie is? Zodat 
we elektriciteit kunnen blijven 
opwekken? Doe dan aanstaande 
donderdagavond (7 januari) mee 
tijdens de online bijeenkomst over 
de Regionale Energiestrategie! We 
gaan dan met u in gesprek over ons 
energielandschap van de toekomst, 
waarin we energie duurzaam 
opwekken met windmolens en 
zonnevelden. U kunt nu meedenken 
over wáár en hoe we dat het beste 
kunnen doen. Dat is belangrijk, 
want dit komt te staan in de 
Regionale Energiestrategie, die 
komend voorjaar wordt vastgesteld. 

Dus vul de enquête in via www.
leiderdorp.nl/res en schrijf u hier ook 
in voor de online bijeenkomst op 
donderdagavond 7 januari!



BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Buitenhof
Aanleggen van een rookgaskanaal 
(OLO 5693831)
Locatie: Koningshof 19
Datum ontvangst: 21 december 2020
 
Plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde van het dak, op de 
tweede verdieping (OLO 5690281)
Locatie: Alphons Diepenbrocksingl 7
Datum ontvangst: 20 december 2020
 
Binnenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 
(OLO 5699843)
Locatie: Reviusdreef 11
Datum ontvangst: 23 december 2020
 
Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voor-, en achterzijde op 2etage van 
de woning (OLO 5699433)
Locatie: Lisdoddekreek 2
Datum ontvangst: 23 december 2020
 
Ouderzorg
Dakraam plaatsen op schuin daak 
(OLO 5538779)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 25
Datum ontvangst: 27 december 2020

 
VERLEEND 
(reguliere procedure)
 
De Baanderij
Het verplaatsen van een brug en de 
aanleg van een uitweg 
(OLO 5515621)
Locatie: Van der Marckstraat 20
Datum besluit: 23 december 2020
 
Winkelhof
Het plaatsen van gaskoelers 
(OLO 5463903)
Locatie: Winkelhof 29
Datum besluit: 23 december 2020
 
Buitenhof
Het aanleggen van een 
rookgaskanaal (OLO 5693831)
Locatie: Koningshof 19
Datum besluit: 23 december 2020

De Vogelwijk
Kappen van een Quercus robur op de 
Lijnbaan ter hoogte van Zwaanstraat 
nr. 17, OLO 5593625 (herplantplicht)
Locatie: Kadastrale sectie A, 
perceelnummer 11574
Datum besluit: 5 januari 2021

Voorhof
Het vellen van een Tilia tomentosa, 
OLO 5639043 (herplantplicht)
Locatie: ter hoogte van Dragontuin 
nr. 43 (Kadastrale sectie B, 
perceelnummer 5619) 

Datum besluit: 5 januari 2021

Ouderzorg
Het vellen van een Alnus cordata, 
OLO 5638769 (herplantplicht)
Locatie: aan de Beekestein, naast 
Loevestein nr. 39 (Kadastrale sectie A, 
perceelnummer 8926)
Datum besluit: 5 januari 2021 
De bezwarentermijn van de verleende 
omgevingsvergunningen loopt zes 
weken vanaf de dag na verzending 
van de vergunning.
 
VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN
 
Ouderzorg
Het plaatsen van een schuur en een 
veranda (OLO 5513299)
Locatie: Loevestein 38A
Uiterlijke beslisdatum: 22 december 
2020
 
Kerkwijk
Het vervangen van de kozijnen, 
maken van een constructieve 
doorbraak en realiseren van een 
dakterras (OLO 5568639)
Locatie: Kastanjelaan 26
Uiterlijke beslisdatum: 22 december 
2020
 

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college. Wat hierbij niet mag 
ontbreken is tenminste de naam, 
het adres van de indiener, de datum, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. 
Daarnaast dient het bezwaarschrift te 
worden ondertekend. U dient het te 
richten aan college van burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, 
ter attentie van de commissie voor 
Bezwaar- en Beroepschriften, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 

VERKEERS-
BESLUITEN
Gehandicaptenparkeerplaatsen 
Wilddreef en Laan van 
Berendrecht
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 23 
december 2020 besloten tot het 
verplaatsen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats 
aan de Wilddreef ter hoogte van 
perceelnummer 2 t/m 104 naar 
perceelnummer 1g t/m 102 naast 
garage nummer h3 te Leiderdorp.
 
Het college heeft eveneens 
op 21 december 2020 

besloten tot de intrekking van 
het verkeersbesluit t.b.v. de 
opheffing van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan de 
Laan van Berendrecht ter hoogte van 
de toegang tot perceelnummer 208 
t/m 260.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 30 december 
2020. Om de stukken in te zien gaat u 
naar de website www.staatscourant.
nl. Scroll iets naar onderen en klik op 
‘Officiële bekendmakingen’. Onder 
het kopje ‘Aanvullende zoekcriteria’ 
kiest u bij ‘Type organisatie(s)’ voor 
‘Gemeente’. Bij ‘Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp 
en bij ‘Onderwerp(en)’ kiest u voor 
‘Verkeer’. Dan klikt u op ‘Start 
zoekopdracht’.

De stukken liggen eveneens van 
30 december 2020 tot en met 
10 februari 2021 ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis 
(gedurende openingstijden).
 
Belanghebbenden kunnen op grond 
van hoofdstuk 6 van de Algemene 
wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
tegen het collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en 
met 10 februari 2021 de tijd.

ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN 

WILT U REAGEREN OP DEZE PUBLICATIE OF HEEFT U VRAGEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. TELEFOONNUMMER: 071 54 58 500 EMAIL: COMMUNICATIE@LEIDERDORP.NL


