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

COLLECTE

21 maart tot en met 27 maart
ReumaNederland

28 maart tot en met 3 april
ZOA

AGENDA

29 maart
Nationale Duurzame Huizen 
Route
Online thematour Leiderdorp om 
19.30 uur
Meer informatie: www.
goedleiderdorp.nl/thematour

29 maart
Raadsvergadering
20.00 uur
Online te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl

Mooi Leiderdorp
‘’De Munnikkenmolen 
woensdagmiddag om 17.30 uur. 
De dreigende donkere lucht, het 
goudgele riet en de zon zorgden 

voor mooie taferelen.‘’ 
Bedankt Marco Borst voor het 
insturen voor deze foto.

Thematours duurzame woningen
Wilt u meer weten over het 
verduurzamen van een bepaald type 
huis, of over hoe een maatregel 
is toegepast in een woning? Dan 
kunt u zich gratis inschrijven voor 
de thematours van de Nationale 
Duurzame Huizen Route. De 
tours behandelen verschillende 
manieren om te verduurzamen, 
bijvoorbeeld isolatie of aardgasvrij 
verwarmen. Ook zijn er tours bij 
verschillende woningtypes, van 
vrijstaand tot appartementen en 
van monumentaal tot nieuwbouw. 
Wanneer u zich inschrijft voor de 
tour naar keuze, krijgt u een digitale 
presentatie van de woningeigenaar, 
die eigen ervaringen en 
leermomenten met u deelt.

Ook een Leiderdorpse inwoner 
verzorgt een thematour. Deze 

tour op 29 maart is gericht op 
kleine, simpele stappen om uw 
energieverbruik te verminderen en 
het wooncomfort te verhogen. Een 
ideale instaptour voor degene die 
nog niet veel verduurzaamd heeft, 
maar wel deze stap wil maken. 
(Tip: wilt u met simpele stappen 
het energieverbruik al omlaag 
brengen? Vergeet dan niet uw 
teGOEDbon te gebruiken voor een 
energiescan, of voor de aanschaf 
van energiebesparende producten. 
Meer informatie vindt u op: www.
goedleiderdorp.nl ).

Er is voor elke woning maar beperkt 
plaats (6-8 personen), dus schrijf u 
snel in op: 
www.duurzamehuizenroute.nl/
thematours.

Raadsvergadering 29 maart 
2021
De raadsvergadering vindt digitaal 
plaats en is live te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en inspreekrecht
 3a. Actualiteiten Coronacrisis
4. Vragenronde
5.  Geheimhouding bekrachtiging / 

opheffi ng
6. Advies Commissariaat Media
7.  Rekenkamerrapport 

Duurzaamheidsbeleid 
Leiderdorp

8.  Verordening 
duurzaamheidsvoucher 
Leiderdorp 2020-2021

9. Erratum schuldhulpverlening

10.  Normenkader en 
controleprotocol 2020-2021

11.  Budgetoverheveling van 2020 
naar 2021

12.  Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van de Raad 
2021

13. Verantwoording fractiegelden
14.  Herbenoeming leden 

Rekenkamercommissie Leiden-
Leiderdorp

15.  Instellen werkgroep 
communicatie en profi lering 
raad

16.  Vaststellen overzicht van moties 
en toezeggingen

17. Lijst ingekomen stukken
18.  Vaststellen besluitenlijst raad 25 

januari 2021
19. Sluiting

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 
fi nanciële 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.

Start maaiseizoen
Vanaf deze week starten wij met het 
maaien van gazons in Leiderdorp. 
De uitvoerder begint in de omgeving 
Achthovenerweg. De medewerkers 
mogen tussen 7.00 uur en 18.00 
uur maaien. 

Over het maaien van de gazons
Het gras van de gazons begint 
weer te groeien. Daarom begint de 

uitvoerder vanaf deze week met 
maaien, het maaiseizoen duurt tot 
en met eind oktober. Alle openbare 
gazons in Leiderdorp worden in 
deze periode door de uitvoerder 
bijgehouden. Mocht de ondergrond 
van een bepaald gazon erg nat zijn, 
wordt dit stuk overgeslagen totdat 
het gazon weer wat droger is. 

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

Foto: Erik van Doorn



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

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 
(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)

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 
(OLO 5911637)
Locatie: Sijpestein 21
Datum ontvangst: 15 maart 2021
 
Winkelhof
Plaatsen van een nieuwe kozijn in 
de zijgevel (OLO 5921403)
Locatie: Florijn 9
Datum ontvangst: 18 maart 2021
 
VERLEEND 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Vervangen van een schuifraam 
(OLO 5733353)
Locatie: Hoofdstraat 59
Datum besluit: 16 maart 2021

Vogelwijk
Plaatsen van nood-units t.b.v. 
tijdelijke huisvesting (OLO 5518223)
Locatie: Merelstraat 207
Datum besluit: 16 maart 2021
 
Ouderzorg
Maken van een uitbouw 
(OLO 5597203)
Locatie: Ovengaarde 6
Datum besluit: 15 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.
 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
 
Heel Leiderdorp
Een ventvergunning voor de 
verkoop van abonnementen voor 
het reinigen van afvalcontainers van 
20 april tot en met 2 mei 2021
Locatie: heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 22 maart 2021
 
Uw (schriftelijke) reactie over deze 
vergunningen kunt u binnen twee 
weken sturen naar Gemeente 
Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 
De aanvraag ligt twee weken ter 
inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis.
 
VERLEEND
 
Winkelhof
Een standplaatsvergunning 
voor de verkoop van kaas en 
zuivelproducten op alle vrijdagen in 
2021
Locatie: Statendaalder
Datum besluit: 15 maart 2021
 
De bezwarentermijn van de 
verleende APV-vergunningen loopt 
van 24 maart 2021 tot en met 6 mei 
2021, tenzij anders vermeld.

Op grond van het bepaalde in 
de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden  
binnen 6 weken een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient 
ondertekend te zijn en tenminste 
te bevatten: de naam en adres van 
de indiener ervan, de dagtekening 
en het besluit waartegen bezwaar 
wordt aangetekend.
 
Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit 
niet op. Indien u wilt voorkomen 
dat het genomen besluit wordt 
uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met 
het indienen van een bezwaarschrift 
- aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank te Den Haag, 
postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag, een voorlopige voorziening 
vragen.
 
REGIONALE COMMISSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN
 
Op vrijdagochtend 26 maart 2021 
worden de volgende zaken digitaal 
via Teams behandeld:
 
•  Een bezwaarschrift gericht tegen 

een afwijzing handhavingsverzoek 
te Leiderdorp (11.00 uur)

 
Informatie
Indien u de zitting wilt bijwonen, 
wordt aangeraden contact op te 
nemen met het secretariaat van 
de commissie. Dit in verband met 
het eventueel uitvallen van een 
zaak en het eventuele besloten 
karakter van een zaak. U kunt 
het secretariaat bereiken via 
e-mailadres bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl

 

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend:
 
dat het college op 16 februari 
2021 heeft besloten het 
hieronder genoemde object, op 
advies van de Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden, aan te 
wijzen als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening  
Leiderdorp 2008.
• Hoogmadesweg 14 en 16
 
Belanghebbenden kunnen op 
grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen zes weken 
na datum van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, 
Postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp. 
Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het 
bezwaar bevatten. Het indienen van 
het bezwaarschrift schorst niet de 
werking van het besluit.
 
Diegene die het bezwaarschrift heeft 
ingediend kan, indien er sprake 
is van een spoedeisend belang, 
tevens op grond van artikel 8:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht, 
aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag, sector 
Bestuursrecht, Postbus 20302, 
2500 EH Den Haag, vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. 
Voor het behandelen van een 
dergelijk verzoek wordt griffierecht 
geheven.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN


