
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 17 MAART 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

14 maart tot en met 20 maart
Amnesty International

21 maart tot en met 27 maart
ReumaNederland

AGENDA

20 maart
Landelijke Opschoondag
Gaat u op de Landelijke 
Opschoondag de deur uit voor 
een frisse neus? Maak er - 
rekening houdend met corona - 
een opschoon-ommetje van!

22 maart
Politiek Forum
20.00 uur
Live te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl 

Mooi Leiderdorp
Deze foto’s ontvingen wij van Elvera 
Visser-Otto, met als bijschrift: 
‘’Een tijdje geleden liep ik in de 
Munnikkenpolder. Daar kun je aan 1 

kant van het gebied 4 oer-Hollandse 
molens spotten en aan de andere 
kant 4 windmolenturbines. Heel 
bijzonder!’’

Gemeente Leiderdorp ondersteunt gedupeerden toeslagenaff aire 
De Belastingdienst heeft 
ten onrechte jarenlang 
kinderopvangtoeslag 
teruggevorderd. Ook in Leiderdorp 
zijn hierdoor gezinnen benadeeld 
en misschien wel in de problemen 
geraakt. De gemeente Leiderdorp 
wil gedupeerde gezinnen hierbij 
graag helpen.

U kunt terecht bij Incluzio 
Incluzio Leiderdorp gaat contact 
opnemen met de gedupeerde 
ouders die bij de belastingdienst 
hebben aangegeven gemeentelijke 
hulp of ondersteuning te willen 
ontvangen (bijvoorbeeld rondom 
huisvesting, schulden, inkomen, 
zorg en de opvoeding van kinderen). 
Heeft u niet aangegeven deze 

hulp of ondersteuning te willen 
ontvangen, maar wilt u die toch wel 
ontvangen? Dan kunt u zich melden 
bij Incluzio, de welzijnsorganisatie 
van de gemeente Leiderdorp. U 
kunt bellen naar 071-5413536. 
Houd uw Burgerservicenummer bij 
de hand. Dit nummer staat op uw 
identiteitsbewijs.

Melding maken bij de 
Belastingdienst
Als bij u ten onrechte de 
kinderopvangtoeslag is 
teruggevorderd, maak hiervan 
dan melding bij de Belastingdienst 
via services.belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel/. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen via: 
0800-235 83 58.

Stagepact071 voor aanpak stagetekorten
Het creëren van 1000 
stageplaatsen voor studenten 
uit de Leidse regio en Katwijk. 
Dat is waar de partners van 
Economie071 de handen voor 
ineen slaan. Hiermee willen ze 
voorkomen dat studenten vanwege 
de coronacrisis studievertraging 
oplopen en zorgen dat bedrijven 
toegang blijven houden tot jong 
talent. Dit vraagt maatwerk 
en betrokkenheid van lokale 
werkgevers. Yvonne van Delft, 
voorzitter Economie071 en 
wethouder gemeente Leiden: ‘’Er 
bestaan al goede lokale initiatieven 
op het gebied van samenwerking 
rondom stages, zoals in Katwijk. 
Door de coronacrisis is het tekort 
echter te groot geworden om 
het onafhankelijk van elkaar op 
te lossen. Met het Stagepact071 
verbinden we lokale initiatieven 
aan elkaar, zodat er een sterke 
regionale structuur ontstaat. Waar 
dat nodig is geven we jongeren zo 

een extra impuls om hun opleiding 
af te ronden en zijn er voldoende 
mensen opgeleid die we straks 
heel hard nodig hebben op de 
arbeidsmarkt.’’

Concrete aanpak
De effecten van het stagepact 
moeten dit en komend schooljaar 
merkbaar zijn. Zo wordt er een 
online stagebeurs georganiseerd 
voor mbo-studenten van 
opleidingen waar de stagetekorten 
het grootst zijn. Een ‘stagejager’ 
gaat actief kansen opsporen, 
partijen bij elkaar brengen, 
belemmeringen wegnemen en zo 
extra stageplaatsen realiseren. Via 
inspiratiesessies voor bedrijven 
worden tips uitgewisseld hoe 
bedrijven in deze tijd toch op een 
goede manier stagiaires kunnen 
begeleiden. Daarnaast wordt 
gewerkt aan het verbeteren van 
de communicatiestructuur tussen 
opleidingen en werkgevers. 

Voor het Stagepact071 wordt 
samenwerking gezocht met 
de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) voor de juiste kwaliteitseisen 
van een stage en een duurzame 
stageaanpak. Bij de uitvoering van 
het actieplan worden stagiaires ook 
zoveel mogelijk betrokken. 

Bedrijven en organisaties die mee 
willen doen aan Stagepact071 
kunnen een mail sturen naar 
contact@economie071.nl. 

Vervolgens worden zij aan de juiste 
contactpersoon gekoppeld.

Bij Economie071 zijn de 
zes gemeenten uit de 
Leidse regio aangesloten 
(Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude), de regionale 
ondernemersverenigingen en de 
onderwijs- en kennisinstellingen 
(mbo, hbo en universiteit).

Politiek Forum 22 maart
Het Politiek Forum vindt digitaal plaats om 20.00 uur en is live te 
volgen via www.raadleiderdorp.nl

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Advies Commissariaat Media
5. Rekenkamerrapport Duurzaamheidsbeleid Leiderdorp
6. Verordening duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021
7. Klankbordgesprek: Grondstoffenbeleid
8. Klankbordgesprek: Economisch beleidsplan
9. Erratum Verordening schuldhulpverlening 2021
10. Evaluatie schuldhulpverlening
11. Normenkader en controleprotocol 2020-2021
12. Budgetoverheveling van 2020 naar 2021
13. Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad 

2021
14. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
15. Rondvraag
16. Vaststellen verslag Politiek Forum 18 januari 2021
17. Sluiting

Meer informatie over de agendapunten vindt u op 
www.raadleiderdorp.nl. 



BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen en 
mededelingen zijn ook te 
vinden op https://www.
offi cielebekendmakingen.nl. Scroll 
iets naar onderen en klik op 
‘Offi ciële 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 
(omgevingsvergunningen) 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. Verkeersbesluiten, 
beleidsregels, apv-vergunningen, 
ontwerpen van plannen, 
inspraakavonden, ter inzage 
legging van beleidsdocumenten 
en gemeentenieuws blijven wij 
publiceren in Gemeente aan Huis.

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)

Realiseren van een dakterras op de 
uitbouw (OLO 5891055) 
Locatie: Hoofdstraat 232
Datum ontvangst: 8 maart 2021

Buitenhof
Realiseren van een uitbouw 
(OLO 5895257)
Locatie: Hoefsmid 9
Datum ontvangst: 9 maart 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel in het 
achter- en zijdakvlak, isoleren 
van de kap en vervangen van 
de buitenbeglazing door hr++ 

isolatieglas (OLO 5632245)
Locatie: Hoofdstraat 39
Datum ontvangst: 9 maart 2021

Winkelhof
Het verbouwen van het medisch 
centrum (OLO 5902433)
Locatie: Florijn 10
Datum ontvangst: 11 maart 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

De Baanderij
Plaatsen van een ondergrondse 
tank en het aanpassen van de 
afl everzuilen (OLO 5822473)
Locatie: Touwbaan 40
Datum besluit: 9 maart 2021

Plaatsen van een buitentrap 
(OLO 5748297)
Locatie: Voerstraat 14
Datum besluit: 9 maart 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 5743091)
Locatie: Hobolaan 3
Datum besluit: 9 maart 2021

TeGOEDbon tip
Gemiddeld gaat 15% van uw 
energiegebruik naar koelen en 
vriezen. Koelkasten ouder dan 8 jaar 
kunt u beter vervangen, de nieuwere 
versies  zijn namelijk veel zuiniger en 
milieuvriendelijker. Meer informatie 
over de berekening en energielabels 
vindt u op goedleiderdorp.nl/
energietips. 

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -
Wist u dat... 
… het papier in Nederland voor 
tweederde van oud papier en karton 
wordt gemaakt? Dat scheelt veel 
bomen! Uw kartonnen doos is dus 

geen afval, maar de grondstof voor 
de krant van morgen! 

Bron: Milieucentraal

Nieuwe bomen geven basisschool de Regenboog 
meer kleur
In het kader van het project ‘Samen 
natuurlijk doen op het plein’ ontving 
basisschool de Regenboog vier 
nieuwe bomen van de gemeente 
Leiderdorp voor op het schoolplein. 
De eerste boom werd samen 
met de leerlingen van groep 5/6 
geplant. Hierna deden de leerlingen 
een ‘bomenpad’ met opdrachten 
rondom de school, waarbij ze van 
alles leerden over bomen. Het 
bomenpad en de lessen eromheen 
zijn georganiseerd door het 
Milieu Educatief Centrum (MEC) 
Leiderdorp.

Planten van de bomen
Op woensdag 10 maart werden 
de bomen geplant. Het zijn vier 
verschillende soorten: Esdoorn, 
Moeraseik, Hopbeuk en Linde. De 
leerlingen van groep 5/6 mochten 
bij het planten van de eerste boom 
aanwezig zijn en dat vonden zij 
erg leuk! Als dank voor de hulp 
van groep 5/6 gaf de juf de boom 

de eretitel ‘de boom van groep 
5/6’. Hierna startte het bomenpad. 
In groepjes deden de leerlingen 
opdrachten bij bomen rondom 
school. Tijdens de opdrachten 
ontdekten de leerlingen onder 
andere dat ‘dood hout leeft’ en 
ze leerden hoe een boomknop in 
elkaar zit.

Samen natuurlijk doen op het 
plein
Met het project ‘Samen natuurlijk 
doen op het plein’ biedt het MEC 

scholen de mogelijkheid om op 
verschillende manieren de natuur 
een handje te helpen. Dit schooljaar 
kan nog het materialenpakket 
‘Queen bee’ aangevraagd worden. 
Het pakket bevat bloemenzaadjes 
en materialen om het schoolplein 
aantrekkelijker te maken voor bijen 
en vlinders. Kijk voor de projecten 
op: www.mecleiderdorp.nl/scholen 
en klik op ‘aanbod’ of neem voor 
meer informatie contact op met het 
MEC via mec@leiderdorp.nl.

Vanaf nu is de Luisterlijn 
bereikbaar via 088 0767 000
De Luisterlijn heeft een nieuw 
telefoonnummer. Maar de diensten 
zijn niet gewijzigd. Bent u op 
zoek naar een luisterend oor, of 
een goed gesprek? Dan kunt u 
chatten of mailen met de Luisterlijn. 
Anoniem, dag en nacht, alle dagen 

van de week, het hele jaar door. 
Praten lucht op. Wanneer u pijn 
heeft of ergens over piekert; op de 
momenten dat u zich alleen voelt 
of juist blij. De Luisterlijn geeft u 
een steuntje in de rug. De hulp is 
vrijblijvend en anoniem.

Volg de gemeente 
Leiderdorp:

Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN



Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 
(OLO 5841069)
Locatie: Korenbloemkamp 12
Datum besluit: 12 maart 2021

Binnenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 
(OLO 5810567)

Locatie: Gallaslaan 20
Datum besluit: 12 maart 2021
De bezwarentermijn van de verleende 
omgevingsvergunningen loopt zes 
weken vanaf de dag na verzending 
van de vergunning.

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. 

BEZWAARSCHRIFTEN
De Regionale commissie 
bezwaarschriften heeft in februari 
2021 de volgende bezwaarschriften 
behandeld:
• Een bezwaarschrift gericht tegen 

het opleggen van een last onder 
dwangsom te Leiderdorp

Informatie
In verband met de 
Coronamaatregelen en -voorschriften 
was het helaas niet mogelijk om een 
hoorzitting bij te wonen. Mocht u 
vragen hebben, dan graag een e-mail 
sturen naar: bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl.nl 

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


