
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 1 MAART GELDEN VOORLOPIG 
DE VOLGENDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 13.00 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR 
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR

DE AVONDOPENSTELLING KOMT 
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 10 MAART 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

7 maart tot en met 13 maart
Jantje Beton

14 maart tot en met 20 maart
Amnesty International

18 januari t/m medio maart
Klimaatroute (voor een 
energiescan in ruil voor de 
teGOEDbon)
Meer informatie: 
www.goedleiderdorp.nl/
klimaatroute/

AGENDA

16 maart
Raadsinformatieavond
Locatie: online
Aanmelden: stuur een e-mail 
naar griffi e@leiderdorp.nlVolg de gemeente Leiderdorp: 

Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp
Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp
Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

Mooi Leiderdorp
“Een mistige ochtend in park de 
Houtkamp”. Douwe Sikkema 

stuurde deze prachtige foto in, 
bedankt dat we hem mogen delen! 

Sluiting Boterhuispolder
Van 15 maart tot 15 juni sluiten 
wij de Boterhuispolder om (weide)
vogels de rust te geven hun eieren 
uit te broeden en hun kuikens 
met succes groot te brengen. 
Vooral vogels die hun nest op de 
grond hebben, kunnen makkelijk 
verstoord worden. Verstoringen, 
vaak onbedoeld en ongemerkt, 
leiden tot verspilling van energie die 
de vogels hard nodig hebben voor 
het broeden. Voor sommige soorten 
is rust zelfs voorwaarde voor 
broedsucces.

Weidevogels in de 
Boterhuispolder
Het weiland in de Boterhuispolder 
is van levensbelang voor 
weidevogels. Het meest opvallend 
zijn de steltlopers met hun lange 
poten: grutto, kievit, tureluur en 
scholekster. De eerste drie ontlenen 
hun naam aan het geluid dat ze 
maken. Weidevogels halen hun 
voedsel uit de polder: wormen, 

insecten en larven; soms ook zaden, 
klein gedierte en zoetwatermossels. 
De polder heeft een hoge 
grondwaterstand en die garandeert 
een rijk bodemleven, ook in de 
zomer. Er is dus voldoende te eten.

De Boterhuispolder is één van de 
weinige gebieden in Europa waar 
de weidevogels zich voortplanten. 
In het voorjaar maken ze hun 
nesten op de grond, nauwelijks 
meer dan een kuiltje in het gras dat 
enige bescherming biedt. Samen 
jagen kieviten en grutto’s rovers als 
kraaien, reigers en buizerds weg.

Er nestelen naar verhouding veel 
grutto’s in de Boterhuispolder en dat 
is bijzonder. De grutto is namelijk 
een gevoelige vogel. Hij houdt niet 
van straatverlichting en blijft weg als 
de leefomstandigheden hem niet 
bevallen; ook de aanwezigheid van 
veel mensen vindt hij bedreigend.

Vraagje van onze buren
Rijdt u wel eens over de Hoge Rijndijk?

De gemeente Leiden wil de 
verkeersveiligheid op de Hoge 
Rijndijk verbeteren en start een 
project om de straat opnieuw in te 
richten. De straat wordt van gevel 
tot gevel opnieuw ingericht, het 
asfalt wordt vervangen en waar 
mogelijk wordt groen toegevoegd. 
Gelijktijdig met deze nieuwe 
inrichting wordt ook op een deel van 
de Hoge Rijndijk een gescheiden 
riool aangelegd. Zo krijgt de straat 
een opknapbeurt.

Keuzes maken
De Hoge Rijkdijk is een drukke 
weg met veel functies. Er rijden 
fi etsers, auto’s, de bus en ook de 
voetganger is hier aanwezig. De 
weg is eigenlijk vrij krap om al deze 
deelnemers de ruimte te geven die 
zij graag willen hebben. Daarnaast 

wonen en werken veel mensen 
aan de Hoge Rijkdijk en zijn er 
voorzieningen zoals scholen en 
kinderopvang langs of in de buurt 
van de weg. Al deze gebruikers van 
de Hoge Rijndijk hebben wellicht 
andere inzichten en belangen. 
Graag richten wij daarom de Hoge 
Rijndijk in samen met de stad.

Denkt u mee?
Ook inwoners van regiogemeenten 
zijn uitgenodigd om mee te denken. 
U rijdt misschien wel eens over 
de Hoge Rijndijk. Ook uw mening 
is zeer belangrijk. We nodigen 
u daarom van harte uit om uw 
wensen, zorgen en ideeën mee 
te geven. Meer informatie over 
het participatietraject vindt u op 
doemee.leiden.nl of kijk op www.
leiden.nl/hogerijndijk.

Raadsinformatieavond 16 maart
Agenda
20.00 – 20.45 uur: Presentatie 
Rekenkamercommissie 
onderzoeksopzet jeugdzorg
De Rekenkamercommissie 
presenteert de raad van Leiderdorp 
graag de Onderzoeksaanpak voor 
jeugdzorg.

Indien u als inwoner van Leiderdorp 
digitaal mee wilt praten met de raad 
over dit onderwerp, kunt u zich 
aanmelden via griffi e@leiderdorp.
nl tot 16.00 uur op de dag van de 
vergadering. U ontvangt dan de link 
voor de digitale bijeenkomst.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Wist u dat… het wel een jaar kan 
duren totdat een bananenschil in de 
natuur is afgebroken? Het is daarom 
niet verstandig om een bananenschil 
in de natuur weg te gooien. Het 

gaat stinken, er komen vogels op af 
en bovendien trekt vuil ook vuil aan. 
Heeft u een bananenschil op zak? 
Gooi het in de GFT-bak!
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BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
BEKENDMAKINGEN

De bekendmakingen en 
mededelingen zijn ook te 
vinden op https://www.
officielebekendmakingen.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 ‘Alle onderwerpen’. Dan 
klikt u op ‘Start zoekopdracht’.
 
Vanaf 1 juli 2021 publiceren wij de 
bekendmakingen en mededelingen 
alleen nog op deze website, 
dus niet meer in de krant. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
aanmelden voor een automatische 
e-mailservice voor bekendmakingen 
en mededelingen in uw buurt.
 
Bent u minder digitaal vaardig? 
Iedere week leggen wij de 

Bekendmakingen ter inzage in het 
gemeentehuis en in de Sterrentuin. 
Ook kunt u op verzoek een 
papieren afschrift van een publicatie 
verkrijgen.
 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Uitbouwen van een voorgevel 
(OLO 5867883)
Locatie: Mauritssingel 80
Datum ontvangst: 1 maart 2021
 
Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning 
(OLO 5876523)
Locatie: Heinsiuslaan 28
Datum ontvangst: 3 maart 2021
 

VERLEEND 
(reguliere procedure)
 
Kerkwijk
Constructieve doorbraak tussen de 
keuken en woonkamer 
(OLO 5741535)
Locatie: Eikenlaan 20
Datum besluit: 3 maart 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde op 2e etage van 
de woning (OLO 5699433)
Locatie: Lisdoddekreek 2
Datum besluit: 3 maart 2021
 
Leyhof
Vervangen van de kozijnen in de 
voorgevel op de begane grond en 
de kozijnen op de 1e verdieping in 
de achtergevel (OLO 5748635)
Locatie: Machteld van Brabantplaats 
4
Datum besluit: 4 maart 2021
 

Oranjewijk
Maken van een constructieve 
doorbraak (OLO 5753233)
Locatie: Hoofdstraat 113
Datum besluit: 4 maart 2021
 
De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.
 
VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN
 
Zijlkwartier
Maken van een glazen overkapping 
en het realiseren van een vrijstaand 
bijgebouw achter de woning 
(OLO 5209927)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 
228
Uiterlijke beslisdatum: 23 april 2021
 
INGETROKKEN AANVRAGEN
 
Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning 

(OLO 5847119)
Locatie: Heinsiuslaan 21
Datum intrekking: 3 maart 2021
 
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.
 

Werk aan buitenruimte Groene Hart Centrum in volle gang
De werkzaamheden rondom 
het toekomstige Groene Hart 
Centrum in de Bospolder verlopen 
voorspoeding. Begin januari gaf 
de gemeente Leiderdorp het 
startsein voor de inrichting van 
de buitenruimte. Het Groene 
Hart Centrum is de nieuwe 
bestemming van het voormalige 
HSL/A4 informatiecentrum van 
Rijkswaterstaat. Het gebouw en de 
buitenruimte worden omgevormd tot 
een recreatief en educatief centrum 
met horeca. De inrichting van de 
buitenruimte is naar verwachting 31 
december 2021 klaar. Het project 
wordt grotendeels gefinancierd met 
subsidies van de Oude Rijnzone en 
Holland Rijnland.
 
De komende maanden richten 
de werkzaamheden zich vooral 
op de zogeheten voorbelasting. 
De ondergrond is erg slap door 
een dikke veenlaag. Daarom 
stort aannemer Gebr. Van der 
Poel BV eerst lagen grond om 

de bodem versneld te laten 
inklinken. Dat pakket blijft een 
aantal maanden liggen. Daarna 
gaat hij de buitenruimte inrichten. 
De werkzaamheden bestaan 
onder andere uit het graven en 
verbreden van watergangen en het 
aanleggen van een parkeerterrein 
en speel- en doeweide. Ook komen 
er groenvoorzieningen die voor een 
grotere biodiversiteit in het gebied 
zorgen.
 
Wethouder Polders Daan Binnendijk 
kijkt uit naar de nieuwe recreatieve 
functie van het voormalige 
infocentrum. “We maken hier een 
plek waar bezoekers het typisch 
Hollandse polderlandschap kunnen 
ervaren, beleven en leren kennen. 
Het Groene Hart Centrum is een 
aanwinst voor Leiderdorp als 
recreatieve gemeente in de Leidse 
regio.’’

Fietspad en fietsonderdoorgang 
N446
De bedoeling is om ook meteen een 
fietspad langs en een fietsverbinding 
onder de N446 aan te leggen. Dit 
plan wacht nog op toestemming van 
Rijkswaterstaat. Zodra die binnen 
is, gaat de gemeente daarvoor een 
aanbesteding opstarten.
 
Oude Rijnzone en 
groenprogramma Holland 
Rijnland
De transformatie van het voormalig 
A4/HSL informatiecentrum vloeit 
voort uit afspraken binnen het 
samenwerkingsverband De 
Oude Rijnzone. De gemeenten 
Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, 
Rijnwoude, Alphen aan den Rijn 
en Bodegraven-Reeuwijk, de 
Provincie Zuid-Holland en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
werken samen aan de ontwikkeling 
van het gebied langs de Oude 
Rijnzone, grofweg tussen Leiden en 
Bodegraven-Reeuwijk. Doel is om 

nu en in de toekomst voldoende 
ruimte te hebben voor bedrijvigheid, 
groen, woningen, vervoer en 
recreatie.
 
De herinrichting van de 
buitenruimte is ook een project 
uit het Groenprogramma 
van Holland Rijnland, een 
samenwerkingsverband van 13 
gemeenten (Alphen aan den Rijn, 
Hillegom, Kaag en Braassem, 

Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten 
en Zoeterwoude). Holland Rijnland 
financiert projecten die de groene 
ruimte in de regio versterken.
 
Kijk op www.leiderdorp.nl/
groenehartcentrum voor het 
inrichtingsplan van het Groene Hart 
Centrum.

Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) 
Heeft u door de coronamaatregelen 
tijdelijk minder inkomen en kunt 
u daardoor uw vaste woonlasten 
niet meer betalen? Dan kan de 
TONK (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten) u misschien 
helpen. Met de TONK-regeling 
ontvangt u tijdelijke ondersteuning 
in de kosten van bijvoorbeeld huur, 
hypotheekrente, elektriciteit, gas 
en water. Zowel ondernemers als 
mensen die in loondienst zijn of 
waren komen in aanmerking voor de 
TONK.

De TONK is een nieuwe tijdelijke 
financiële regeling van de 
Rijksoverheid. De gemeente 
Leiden voert deze regeling uit voor 

inwoners van Leiden en Leiderdorp.

Aanvragen TONK 
Op www.leiden.nl/tonk vindt u meer 
informatie over de TONK en de 
voorwaarden om voor de regeling in 
aanmerking te komen. U kunt hier 
ook uw aanvraag indienen.

Heeft u hulp nodig?
Lukt het u niet meer om rekeningen 
te betalen of rond te komen? 
Neem dan contact op met Incluzio. 
Incluzio Leiderdorp ondersteunt 
waar mogelijk, denkt met u mee 
en kan u ook doorverwijzen naar 
de juiste instanties. Kijk voor meer 
informatie en spreekuurtijden op de 
website van Incluzio Leiderdorp.

Tip: bespaar 45 euro per jaar!

Voorkom warmteverlies met buisisolatie  
en gebruik je teGOEDbon.

informatie en inspiratie: goedleiderdorp.nl

TeGOEDbon tip
Isoleer verwarmingsbuizen 
langs muren en voorkom 
warmteverlies! Isoleer 10-20 
meter verwarmingsbuizen en 
bespaar 60 m3 gas! Met een 
brievenbusborstel bespaar je 
nog eens 15 euro per jaar. Koop 
20 meter buisisolatie en een 
brievenbusborstel en ontvang tot 70 
euro terug met je teGOEDbon.



MELDINGEN

Noodkap
1 Prunus padus in de Julianastraat 
in het plantsoen aan de overzijde 
van de straat naast huisnummer 29, 
de boom is dood (herplantplicht, 1 
Sorbus aucuparia ‘Edulis’ (Lijsterbes))
 
1 Prunus serrulata aan de Loevestein 
ter hoogte van huisnummers 81 
tot en met 89, de boom is dood 
(herplantplicht, 1 Malus ‘Evereste’ 
(Sierappel))
 
1 Prunus serrulata bij Hartelstein 
17/19, de boom is dood 
(herplantplicht, 1 Acer rubrum 
‘Scanlon’ (Esdoorn))
 
1 Populus canadensis in de berm 
aan de Leidsedreef ter hoogte van 
de nieuwbouw, de boom is in een 
slechte conditie (herplantplicht, 2 
Populus tremula (Ratelpopulier))
Uit de VTA-inspectie is gebleken 
dat de boom in slechte conditie 
verkeert, een matige kwaliteit heeft 

en een slechte toekomstverwachting. 
De boom wordt als risicoboom 
gekwalificeerd en daarom verwijderd. 
Er worden twee ratelpopulieren voor 
teruggeplaatst.

1 Acer pseudoplatanus in het 
bosplantsoen op het terrein van 
Alecto in de Bloemerd, de boom 
is dood (herplantplicht, 1 Betula 
pendula (Berk))
 

ONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN

TER INZAGE 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
POLDER ACHTHOVEN 2020

Burgemeester en wethouders 
van Leiderdorp maken op grond 
van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Polder 
Achthoven 2020 van 11 maart t/m 
21 april ter inzage ligt.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied is globaal 
begrensd door achtereenvolgens: 
de Does, de Achthovenerweg 
en de gemeentegrens. Binnen 
het plangebied vervangt 
dit bestemmingsplan het 
bestemmingsplan Polder Achthoven 
2016.

Aanleiding voor het nieuwe 
bestemmingsplan betreft:
-  Bouwvlakken abusievelijk 

opgenomen over volledige perceel;
-  Woongebruik onduidelijk 

geformuleerd;
-  Regeling voor oppervlakte aan 

bijgebouwen onduidelijk;
-  Aansluiten bij de gebruikelijke 

systematiek van bestemmen;
-  Verduidelijking aanbrengen bij 

panden met cultuurhistorische 
waarden;

-  Bestemmen aantal recente 
ontwikkelingen;

-  Verduidelijking van de regeling voor 
ruwvoerteelt.

De voorbereiding is begin 2020 

gestart door ter inzageleging van het 
voorontwerpbestemmingsplan voor 
inspraak. De Nota van inspraak en 
overleg ligt als onderdeel van het 
ontwerpbestemmingsplan tevens ter 
inzage.
 
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is 
raadpleegbaar via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.
nl met planindentificatienummer 
NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-
ON01. Via http://ro-online.
leiderdorp.org/productie/
NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-
ON01 is een PDF raadpleegbaar. 
Het schriftelijke ontwerp-
bestemmingsplan kan tijdens 
openingstijden worden 
ingezien bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.
 
Zienswijzen
Binnen de periode van 
bovenvermelde ter inzage ligging 
kan een ieder een zienswijze 

naar voren brengen. Schriftelijke 
zienswijzen dienen tijdig te 
worden gericht aan de raad van 
Leiderdorp, Postbus 35, 2350 
AA te Leiderdorp. Graag boven 
de brief vermelden: “zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan 
‘Polder Achthoven 2020’. 
Digitale zienswijzen (of een 
afschrift van de schriftelijke 
zienswijzen) kunnen worden 
verstuurd naar: RO@leiderdorp.
nl (graag richten aan de raad en 
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan ‘Polder 
Achthoven 2020’). Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak te maken met 
onderstaande medewerker.
 
Nadere informatie
Voor nadere informatie over het 
bestemmingsplan kunt u contact 
opnemen met de heer D. van der 
Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 
071-54 58 536 / 0621385675.
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