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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

DONDERDAG 8 APRIL 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

4 april tot en met 10 april
Fonds Gehandicaptensport

11 tot en met 17 april
Hartstichting

Sommige goede doelen werven 
donateurs aan de deur. Een 
overzicht hiervan vindt u via 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA

8 april
Online workshop bijen tellen
Meer info: goedleiderdorp.nl

14 april
Digitale bijeenkomst hoogbouw
Uiterlijk 9 april aanmelden
Aanmelden via: d.ploeg@
leiderdorp.nl
Meer info: leiderdorp.nl/
hoogbouwvisie 

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

Mooi Leiderdorp
‘’Met Fietsmaatje genieten 
van de avondlucht boven de 
Munnikenpolder.’’ Bedankt Ria 

Snoek, voor het insturen voor deze 
foto!

Voorkom overlast van meeuwen 
Gekrijs, troep op straat en andere 
overlast door meeuwen. De 
gemeente ontvangt regelmatig deze 
klachten, maar kan en mag niets 
doen. Meeuwen vallen onder de 
wettelijke bescherming van de Flora- 
en Faunawet. Deze wet verbiedt het 
opzettelijk verontrusten, verwonden 
of doden van beschermde 
diersoorten zoals meeuwen. Ook 
het wegnemen van hun nesten en 
het wegnemen van eieren uit nesten 
is verboden.

Wat kunt u zelf doen om overlast 
te voorkomen?
• Voer geen meeuwen.
• Vertel mensen die meeuwen 

voeren dat dit niet wenselijk is.
• Maak mogelijke broedplaatsen 

niet bereikbaar door het leggen 
van een net of het spannen van 
draden. Dit mag alleen als er nog 
geen nest aanwezig is op uw dak.

• Sluit afvalbakken goed af en zet 
geen vuilniszakken op straat.

Afvalspel
Hieronder vindt u de oplossing van het afvalspel, dat in Gemeente aan Huis van week 12 stond. 

Onder de goede inzendingen verloten wij drie prijzen.

De prijswinnaars krijgen van ons bericht over hoe zij hun prijs in ontvangst kunnen nemen.

Gebruikte
pizzadoos

Leeg pak 
vruchtensap

Kapotte föhn Luiers Oude krant Kapotte dvd-
speler

Bananenschil Papieren 
mondkapje

Leeg 
colablikje

Te kleine 
schoenen

Boek Gescheurde 
spijkerbroek

Gemaaid 
gras

Halfvol blik 
verf

Kattengrind Babydoekjes Oude 
tijdschriften

Sigarettenpeuk Overbodige 
medicijnen

Oude 
boormachine

Oplossing

2 3 6 2 2 2 3

GFTE Papier Restafval Luierbak Textielbak KCA Apparaten
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TeGOEDbon tip
Sommige apparaten gebruiken ook 
energie terwijl ze op stand-by of 
‘uit’ staan. Dit heet sluipverbruik. 
Sommige apparaten doen het 
niet zonder stand-by stand (de 
cv-ketel en elektronische deurbel). 
Maar bij andere apparaten kunt u 
sluipverbruik voorkomen. Gebruik 
hiervoor een bespaarstekker. 
Met de teGOEDbon kunt u 
het aankoopbedrag van een 
bespaarstekker terug krijgen. 

De teGOEDbon is te gebruiken voor 
energieadvies van Klimaatroute, 
of voor het kopen van kleine, 
energiebesparende producten tot 
€70. De oorspronkelijke actie liep 
op 1 april af, maar is nu verlengd tot 
17 juli 2021. Heeft u de teGOEDbon 
nog niet gebruikt, dan kunt u 
alsnog meedoen. Meer informatie 
over de actie en inspiratie voor 
energiebesparing vindt u op 
www.goedleiderdorp.nl   

Tip: bespaar 30 euro per jaar!

Voorkom sluipverbruik met een  
bespaarstekker en gebruik je teGOEDbon.

informatie en inspiratie: goedleiderdorp.nl

Meer informatie over de gemeenteraad van Leiderdorp? 

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Regels voor hondenbezitters
Het is hondenbezitters, maar ook 
niet-hondenbezitters, soms niet 
duidelijk wat de regels zijn om 
tot zo weinig mogelijk overlast 
door honden te komen. Daarom 
leggen wij de regels in dit artikel 
uit. De regels zijn vastgelegd in de 
Algemene Plaatselijke Verordening, 
en zijn te vinden via www.leiderdorp.
nl/honden. 

Aanlijnplicht
In onze gemeente moeten honden 
binnen de bebouwde kom zijn 
aangelijnd. Er zijn gebieden 
aangewezen waar honden mogen 
loslopen. Daarnaast zijn er locaties 
waar honden slechts van 1 oktober 
tot en met 31 maart mogen loslopen 
omdat buiten deze periode veel 
vogels broeden. Let op, op deze 
locaties moeten de honden vanaf 1 
april dus weer aan de lijn.

Plekken waar een hond het gehele 
jaar mag loslopen:
1. De Bloemerd buiten de 

accommodaties, de 
natuurspeeltuin, de toegangsweg, 
de schooltuinen en het pad 
achter de schooltuinen;

2. Dwarswateringdijk, het deel dat 
gelegen is tussen de Persant 
Snoepweg en de Vossiuslaan;

3. Touwbaan, de groenstrook 
tussen de watergang en de 
achterzijde van de panden aan de 
evenzijde, tussen de Rietschans 
en de Beukenschans;

4. Houtkamp - het gedeelte 
langs de Van Diepeningenlaan 
tussen kinderboerderij en De 
Sterrentuin; - het gedeelte 
langs de Engelendaal tussen 
het Munnikkenlaantje en de 
Waterschapsheuvel;

5. Losloopgebied Munnikkenpolder, 
het gedeelte parallel aan de A4.

Plekken waar een hond alleen in 
de periode van 1 oktober tot 1 april 
mag loslopen:
1. De Bloemerd, het pad achter 

de schooltuinen (de strook 
parallel aan de volkstuinen, 
vanaf de schooltuinen tot aan de 
Leysloot ten noordoosten van de 
hockeyvelden);

2. Houtkamp - het rieteiland tussen 
het Munnikkenlaantje en de 
Laan van Berendrecht; - het 
middengedeelte van de Houtkamp 
(buiten de kinderboerderij en de 
speeltuin).

Op de www.leiderdorp.nl/honden 
vindt u meer informatie over de 
losloopgebieden. 
Ook staan er in parken de Houtkamp 
en de Bloemerd algemene 
informatieborden, waar onder andere 
informatie wordt gegeven over de 
losloopgebieden in de parken. 

Opruimplicht
Hondenbezitters zijn verplicht om 
de hondenpoep van hun hond op 
te ruimen of achter te laten in het 
struikgewas. Het is verboden om 
hondenpoep achter te laten op de 
openbare weg (stoep, fi etspad en 
rijweg) en grasvelden. Deze regel is 
niet van toepassing op de eigenaar 
of houder van een hond die zich 
vanwege een handicap door een 
geleidehond of sociale hulphond laat 
begeleiden.

Handhaving
Op de website www.leiderdorp.
nl/honden en op de borden in 
de parken maken wij de regels 
voor iedereen zichtbaar. Mocht 
iemand zich desondanks niet aan 
de regels houden, dan treden 
wij op. Onze buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) zien 
toe op een goede naleving van de 

regels. Om ervoor te zorgen dat de 
regels ook daadwerkelijk worden 
nageleefd houden wij, naast onze 
reguliere handhavingsrondes, 
regelmatig extra controles in 
de parken. Als de regels toch 
worden overtreden, kunnen 
zij een bekeuring uitschrijven. 
Deze kost u € 100,-, als uw 
hond niet is aangelijnd. Als u de 
hondenpoep van uw hond niet heeft 
opgeruimd, kost u dat € 150,-. 
Het boetebedrag is exclusief € 9,- 
administratiekosten.

Wij hebben er alle vertrouwen in 
dat de verschillende bezoekers, 
zoals natuurliefhebbers, recreanten 
en hondenbezitters rekening 
houden met elkaar: een prettige 
leefomgeving creëer je samen.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -
Heeft u een (papieren) mondkapje gebruikt? Alle soorten gebruikte 
mondkapjes horen altijd bij het restafval. Veel papieren mondkapjes 
bevatten ook plastic. Zorg er daarom voor dat het mondkapje niet in de 
natuur belandt.

Een kijkje in de Heemtuin
De Heemtuin is door de 
coronamaatregelen gesloten. Erg 
jammer, want juist de komende tijd 
staat de tuin er prachtig bij! Jasper, 
beheerder van de Heemtuin, deelt 
daarom deze foto met ons. Zo kunt 
u toch genieten van het moois dat in 
de Heemtuin staat.

Op de foto staat een paars plantje. 
Dit is een stinsenplant, de Holwortel 
(Corydalis cava), een prachtige 
voorjaarsbloeier die op het moment 
druk bezocht wordt door de eerste 
hommels.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Buitenhof
Plaatsen van een raamkozijn aan de 
voorzijde van de woning 
(OLO 5958319) 
Locatie: Koningshof 14
Datum ontvangst: 30 maart 2021

De Schansen
Plaatsen damwanden WRM De 
Driemaster (OLO 5957981)
Locatie: Wilddreef 2
Datum ontvangst: 30 maart 2021

Binnenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 
(OLO 5957945)

Locatie: Grotiuslaan 31
Datum ontvangst: 30 maart 2021

Oranjewijk
Vervangen van een stalenbint tussen 
woonkamer en keuken ivm een 
uitbouw (OLO 5957317)
Locatie: Frederik Hendriklaan 82
Datum ontvangst: 30 maart 2021

Voorhof
Vervangen van de houten kozijnen 
door kunststof kozijnen aan de 
voorkant van het huis 
(OLO 5955801)
Locatie: Brunelkamp 18
Datum ontvangst: 30 maart 2021

Elizabethhof
Nieuwbouw Laboratorium GE 
(OLO 5940439)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 31 maart 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel op de 
eerste verdieping aan de achterzijde 
van de woning (OLO 5913527)
Locatie: Wagenmaker 7
Datum ontvangst: 31 maart 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van een schuur een 
veranda en erfafscheiding 
(OLO 5513299)
Locatie: Loevestein 38A
Datum besluit: 1 april 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. 

OPLAADPALEN
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 7 april 2021 
besloten tot het aanwijzen van 4 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen aan de 
Machteld van Brabantplaats ter 
hoogte van perceelnummer 34 
te Leiderdorp. Hiervan worden 
er in de eerste instantie twee 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen 
gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 7 april 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 
7 april 2021 tot en met 19 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 19 mei 2021 de tijd.

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend dat het college op 30 
maart 2021 heeft besloten de 
hieronder genoemde locatie aan te 
wijzen als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening Leiderdorp 
2008.

• Kerkhof Eikenlaan/Kerklaan

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. 

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

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

De week van… Bob Vastenhoud (raadslid GroenLinks)
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.

Au!
17 maart was een lange dag.
’s Ochtends om half zeven 
melden bij het gemeentehuis. 
Als voorzitter van stembureau 
Velocitas moest ik wat spullen 
ophalen. Ik was als goed 
GroenLinkser op de fiets 
gekomen, maar dat bleek niet 
toereikend. Dan toch maar de 
auto gehaald en de spullen 
naar het stembureau gereden. 
Alles klaargezet met mijn 
teamleden en om half 8 ging het 
stembureau open. 
 

Na een pauze van 2 tot 9 meldde 
ik me opnieuw om het tellen van de 
stemmen te coördineren. Met bijna 
1300 uitgebrachte stemmen geen 
geringe klus, maar gebruikmakend 
van een slim systeem ging dat vrij 
soepel. Rond middernacht was 
de voorlopige uitslag bekend. 
GroenLinks was gelukkig nog de 
5e partij bij onze uitslag (na VVD, 
D66, PVV en CDA). Heel opvallend 
dat JA21 3 stemmen meer kreeg 
dan Forum. Na een uur tellen van 
de kandidaten en controles kon 
het team naar huis en ik naar het 
gemeentehuis. Het proces-verbaal 

werd gecontroleerd en akkoord 
bevonden. Tegen 2 uur was ook ik 
klaar. 

Nu had ik tijd de landelijke uitslag 
echt tot me te laten doordringen. 
GroenLinks halveert bijna. Au! 
Maar wat me nog het meest 
verbaasde en dwarszat was dat de 
zittende regering een meerderheid 
haalde. De premier die toezag 
op de totstandkoming van de 
woningcrisis, de stikstofcrisis, 
de marktwerking in de zorg - en 
daarmee aan de onnodig grote 
impact van de coronacrisis. Mag 

Rutte, verantwoordelijk voor 
de bestuurscultuur waarin de 
toeslagenaffaire kon ontstaat, 
straks gewoon gaan formeren en 
zonder consequenties overgaan 
tot de orde van de dag? Is ook dat 
democratie? 

Die meloen heb ik nog niet helemaal 
kunnen doorslikken. Wellicht 
komen parlement en land na de 
coronacrisis bij zinnen en kunnen 
we spoedig, met een andere 
uitslag, weer hoopvol vooruitkijken. 
Ik heb daar graag weer een lange 
dag op het stembureau voor over.


