
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

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

COLLECTE

28 maart tot en met 3 april
ZOA

4 april tot en met 10 april
Fonds Gehandicaptensport

AGENDA

6 april
Raadsinformatieavond: 
Presentatie Stichting Leergeld
20.30 uur
Digitaal te volgen via MS Teams 
(link opvragen via 
griffi e@leiderdorp.nl)

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

De week van… Brigitte van Elburg (raadslid VVD)
Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat 
beweegt hen? Wekelijks vertelt één van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp.

Op naar Koningsdag 2022
‘’Koningsdag is hier 
fantastisch’’, wist mijn 
overbuurvrouw al vóórdat ze 
begin april vorig jaar met man 
en drie kleine kinderen naar de 
Kastanjelaan verhuisde. ‘’We 
hadden ons er dan ook enorm 
op verheugd om die dag oude 
bekenden en nieuwe buren 
langs te zien komen. Dit jaar 
wordt Koningsdag ons weer 
ontnomen, zo voelt dat wel.’’

Weten jullie het nog?
De talloze vlaggetjes waarmee 
de Vrienden van het Oude Dorp 
de avond van tevoren de straten 
versierden? De kinderen (en 
hun ouders) die hun plekken 
op de stoep in alle vroegte 
afbakenden met opgepoetste 
spullen van zolder? De kleffe, 
zelfgebakken koekjes en cakejes? 

De kinderspelen en het enorme 
luchtkussen op de kop van de 
Hoofdstraat? Het oplopende 
tempo waarmee bij de Hollandsche 
Tuyn de meters bier werden 
getapt? De liederlijke zang van 
‘De Tranentrekkers’ bij Brasserie 
Park…?

Nu de lockdown langer duurt, 
komen deze herinneringen steeds 
vaker boven… Niet alleen van 
Koningsdag, maar van al die grote 
en kleine evenementen die ooit zo 
vanzelfsprekend waren. Feestelijke 
etentjes, een afstudeerborrel, de 
gym, bioscoop en de live-uitvoering 
van de Matthäus Passion staan in 
mijn geheugen gegrift.

Daarvoor in de plaats kwamen de 
beelden uit het dagelijks leven, 
dat grotendeels wel doorgaat. 

Beelden van online werk- , 
fractie- en raadsvergaderingen, 
zoom-zingen, rouwbijeenkomsten 
via een livestream en de 
vrijdagmiddagzorrels waarbij 
iedereen door elkaar heen praat. 
Beelden die weliswaar vaak 
bewaard worden, maar niet 
beklijven. Niet worden ingekleurd 
door persoonlijk contact.

Mijn overburen wonen hier 
trouwens heerlijk. Zonder 
bovenburen en mét een zonnige 
tuin, een speelpleintje naast de 
deur, prima scholen en dichtbij 
winkels en stad. Zij verheugen 
zich op een extra bijzondere editie 
van Koningsdag 2022. Ik weet al 
precies hoe dat er uit gaat zien. Jij 
ook?

Zijlpont vaart vanaf 1 april
Voor het 28ste jaar gaat de 
Zijlpont weer in de vaart. Vanaf 
donderdag 1 april kunnen fi etsers 
en voetgangers gebruikmaken van 
deze pontverbinding tussen de 
noordoostpunt van de Merenwijk in 
Leiden en de Zijldijk in Teylingen.

Ook op de pont houden we ons aan 
de coronamaatregelen en houden 
we 1,5 meter afstand tot elkaar.

Vaartijden
Dinsdag t/m zondag en feestdagen 
van 10.00 tot 18.00 uur
Maandag vaart de pont niet

Kosten kaartje
Voetgangers € 1,00
Fietsers € 1,20
Kinderen tot 10 jaar (zonder fi ets) 
€ 0,50

Raadsinformatieavond 6 april
Locatie: Online via Teams

Agenda:
20.30 – 21.15 uur: Presentatie 
Stichting Leergeld

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.

Gemeente Leiderdorp rondom 
de feestdagen
Openingstijden gemeentehuis
•  Goede Vrijdag 2 april 2021: 

gesloten
• 1e Paasdag 4 april 2021: gesloten
• 2e Paasdag 5 april 2021: gesloten

Openingstijden milieustraat:
•  Goede Vrijdag 2 april geopend van 

7.30 uur tot 12.30 uur

• 1e Paasdag 4 april 2021: gesloten
• 2e Paasdag 5 april 2021: gesloten

GFT ophalen
Op maandag 5 april (Tweede 
Paasdag) halen wij uw GFT-afval niet 
op. In plaats daarvan halen wij het 
GFT-afval op dinsdag 6 april op.



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

De Baanderij
Wijzigen en plaatsen van 
aanduidingsreclamezuilen langs de 
rijweg (OLO 5934837)
Locatie: Touwbaan 5
Datum ontvangst: 23 maart 2021
 
Winkelhof
Het vellen van een Gleditsia 
triacanthos (OLO 5892189) 
in verband met de herinrichting van 
het plein (herplantplicht Leilinde)
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 23 maart 2021
 
Zijlkwartier
Plaatsen van een dakkapel en een 
nokverhoging (OLO 5941275)
Locatie: Zijllaan 9
Datum ontvangst: 24 maart 2021
 
Elizabethhof
Realiseren van 7 nieuwe 
piketkamers (OLO 5940663)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 24 maart 2021

Binnenhof
Verwijderen van een dragende 
muur op de begane grond en de 
dragende functie vervangen door 
een portaal (OLO 5945121)
Locatie: Coornhertdreef 4
Datum ontvangst: 25 maart 2021
 

Buitenhof
Vervangen van de houten kozijnen 
aan de voorkant (OLO 5950725)
Locatie: Guus Kuyerzijde 6
Datum ontvangst: 28 maart 2021
 
VERLEEND 
(reguliere procedure)
 
Oranjewijk
Isoleren van de kopgevel 
(OLO 5302609)
Locatie: Charlotte de Bourbonstraat 
2
Datum besluit: 24 maart 2021

Winkelhof
Maken van een nieuwe kozijn in de 
zijgevel (OLO 5921403)
Locatie: Florijn 9
Datum besluit: 25 maart 2021
 
Vogelwijk
Doorbreken van een muur tussen 
de woonkamer en keuken 
(OLO 5832329)
Locatie: Albatrosstraat 12
Datum besluit: 25 maart 2021

ZIJLKWARTIER
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde van de woning 
(OLO 5857357)
Locatie: Steenbakkerslaan 14
Datum besluit: 26 maart 2021
 
Doeskwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde van de woning 
(OLO 5845285)
Locatie: Bloemendaalselaan 14
Datum besluit: 26 maart 2021
 

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.
 
VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN
 
Voorhof
Plaatsen van een zijuitbouw 
(OLO 5791563)
Locatie: Boekweitkamp 14
Uiterlijke beslisdatum: 10 mei 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.
 

GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATSEN

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 22 maart 
2021 besloten tot de intrekking van 
de aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 

de Klimopzoom ter hoogte van 
perceelnummer 6 te Leiderdorp
 
De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 25 maart 
2021. 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 
25 maart 2021 tot en met 6 mei 
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 6 mei 2021 de tijd.
 

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN
 
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend dat het college op 23 
maart 2021 heeft besloten de 
hieronder genoemde panden aan te 

wijzen als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening 
Leiderdorp 2008.
• Hoofdstraat 34
• Hoofdstraat 230
• Ruigekade 2
 
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

Mooi Leiderdorp
‘’Menig Leiderdorper wandelt of 
fietst via dit plaatje, de Ruigekade, 
het Groene Hart in.’’ Bedankt Nick 

Roest, voor het delen van deze 
prachtige foto!

GOED 
Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist je dat…
… wij grote, schone stukken 
piepschuim kunnen recyclen? Het 
gaat dan om het piepschuim dat je 
op de foto ziet. Deze kun je brengen 
bij de milieustraat. Vleesschaaltjes of 
isoleermateriaal zijn niet recyclebaar. 
Deze materialen gooi je weg bij het 
restafval.

Digitale bijeenkomst over hoogbouw op 14 april
De gemeente werkt aan een 
hoogbouwvisie. Die gaat aangeven 
waar hoogbouw in Leiderdorp een 
plek kan krijgen en welke spelregels 
gelden. Wilt u hierover meedenken? 
Neemt u dan deel aan de digitale 
bijeenkomst over hoogbouw op 
woensdag 14 april 2021. Tijdens 
de avond lichten we toe waarom 
een hoogbouwvisie nodig is en hoe 

het proces verloopt. Ook horen 
we graag uw ideeën, meningen 
en wensen over hoogbouw in 
Leiderdorp. De avond begint om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 
21.00 uur.
 
Aanmelden
U kunt zich tot en met vrijdag 9 april 
aanmelden bij Diantha Ploeg via 

D.Ploeg@leiderdorp.nl. U ontvangt 
dan een link voor de bijeenkomst. 
Op genoemd e-mailadres kunt u 
ook terecht als u vragen heeft.

Achtergrond
Er bestaat in onze regio een grote 
behoefte aan nieuwe woningen. 
Leiderdorp wil graag haar steentje 
bijdragen om het woningtekort op 

te lossen. De ruimte om nieuwe 
woningen te bouwen moet in 
het bebouwde gebied worden 
gevonden. De gemeente wil het 
omliggende landschap namelijk vrij 
houden voor natuur en recreatie. 
Hoogbouw is één van de manieren 
om meer woningen te realiseren 
en tegelijkertijd groen en water te 
behouden.

De gemeente wil hoogbouw niet 
overal in het dorp zomaar toestaan. 
In de hoogbouwvisie legt zij vast 
op welke plekken hoogbouw wel 
en niet kan plaatsvinden, en onder 
welke voorwaarden. Bij dat laatste 
kunt u denken aan spelregels 
voor hoogte, vorm, aansluiting bij 
de omgeving en kwaliteiten op 
straatniveau.


