
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 21 APRIL 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE
18 tot en met 24 april
Nationaal Fonds Kinderhulp

25 april tot en met 15 mei
Geen collecte in verband met 
Koningsdag, Bevrijdingsdag en 
de meivakantie.

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

AGENDA
24 april
Peukenactie De Straatjutters
Winkelcentrum Santhorst
10.00 uur

26 april
Uitreiking Koninklijke 
Onderscheidingen
10.00 uur
Live te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl 

26 april
Raadsvergadering 
20.00 uur
Online te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl 

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

Mooi Leiderdorp
‘’Deze foto is gemaakt op de 
Ruige Kade. Op de achtergrond de 
Doeshofmolen. Vriendelijke groet

Johan van Zegveld.’’ Bedankt voor 
het insturen van deze prachtige foto!

Presentatie concept economisch 
beleidsplan gemeente Leiderdorp
De gemeente Leiderdorp werkt aan 
het opstellen van een geactualiseerd 
economisch beleidsplan. Het 
beleidsplan komt mede tot stand 
met dank aan ondernemers 
en andere belanghebbenden 
in Leiderdorp en geeft de 
doelstellingen en acties aan voor 
het economisch beleid voor de 
komende jaren. 

Vanaf  6 mei tot en met 23 
mei 2021 is het concept 
economisch beleidsplan 2021 
– 2026 ‘Samen werken aan een 
toekomstbestendige economie’ 
in te zien. Het beleidsplan willen 

we ook aan u toelichten tijdens 
een digitale bijeenkomst op 18 
mei 2021 van 20.00 – 21.30 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst geven 
wij een korte presentatie over het 
concept beleidsplan en heeft u de 
gelegenheid om hierover vragen 
te stellen. Aanmelden kan tot 14 
mei bij de heer A. Boersma, via 
a.boersma@leiderdorp.nl. U krijgt 
na aanmelding een mail met de link 
naar de vergadering.  

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt 
u uw opmerkingen ook via de mail 
aan de heer A. Boersma meegeven. 
Dit kan tot en met 23 mei.   

Geef uw mening over spelregels 
hoogbouw in Leiderdorp:

Digitale enquête vanaf 22 april
De gemeente gaat regels 
opstellen voor het bouwen van 
hoge gebouwen in Leiderdorp. 
Die worden vastgelegd in een 
Hoogbouwvisie. 

Wij horen graag uw mening over 
hoogbouw en de regels die u 
daarbij belangrijk vindt. Van 22 april 
tot en met 2 mei kunt u meedoen 
aan een digitale enquête. Daarin 
vragen we waar u hoogbouw wel 

en niet vindt passen, welke hoogtes 
u acceptabel vindt en welke 
zaken extra aandacht vragen. We 
presenteren de resultaten aan de 
gemeenteraad en gebruiken ze om 
de Hoogbouwvisie te maken.

U vindt de enquête op www.
startvragenlijst.nl/leiderdorp.
Meer informatie over de 
hoogbouwvisie vindt u op www.
leiderdorp.nl/hoogbouwvisie.

Verwijderen paardenkastanje 
Meijelaan
Helaas hebben wij moeten besluiten 
de rode paardenkastanje aan de 
Meijelaan om veiligheidsredenen 
op korte termijn te verwijderen. 
De boom is namelijk ernstig 
aangetast door zwammen en de 
kastanjebloedingsziekte.

Nadat de gemeente eerder deze 
maand constateerde dat de boom 
is aangetast, is een onderzoek 
uitgevoerd door een externe naar 
de ernst hiervan. De aantasting 
is dusdanig ernstig dat de boom 
binnen één maand weggehaald 
moet worden. Dit om te voorkomen 
dat de boom met een volledige 
bladzetting veel wind vangt en 
hierdoor omvalt. 

Bij het verwijderen van de boom 
wordt de boom geïnspecteerd op 
eventueel aanwezige nestjes. 

De paardenkastanje staat al sinds 
1951 aan de Meijelaan en is 
hiermee voor veel omwonenden 
een beeldbepalende en herkenbare 
boom die in het straatbeeld 
gemist zal worden. Er wordt een 
kastanjeboom voor teruggeplant. 

Raadsvergadering 
op 26 april 
De raadsvergadering 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. Inspreekrecht
5. Vragenronde
6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffi ng
7. VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022 
8. Liquidatie Stichting OBSG
9. Verlenging aanstelling accountant
10. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2021
11. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
12. Lijst ingekomen stukken
13. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
14. Sluiting

Gemeente Leiderdorp 
rondom de feestdagen
Op de volgende feestdagen is het gemeentehuis gesloten: 
• Koningsdag dinsdag 27 april 2021
• Bevrijdingsdag woensdag 5 mei 2021

Op de volgende feestdagen is de milieustraat gesloten: 
• Koningsdag dinsdag 27 april 2021
• Bevrijdingsdag woensdag 5 mei 2021

Gewijzigde momenten voor het ophalen van afval
• Op dinsdag 27 april halen wij uw restafval niet op. In plaats 

daarvan halen wij het restafval op woensdag 28 april op.
• Op woensdag 5 mei halen wij uw GFT niet op. In plaats daarvan 

halen wij het GFT op donderdag 6 mei op.



OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Een in- en uitritvergunning ten 
behoeve van het creëren van een 
parkeerplaats op eigen terrein 
(OLO 5964337)
Locatie: Frederik Hendriklaan 1
Datum aanvraag: 1 april 2021

Buitenhof
Plaatsen van een aanbouw op de 
eerste verdieping aan de voorzijde 
(OLO 5996989) 
Locatie: Hoefsmid 9
Datum ontvangst: 13 april 2021

Kerkwijk
Verwijderen van een dragende wand 
tussen de woonkamer en de keuken 
(OLO 5994509)
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum ontvangst: 13 april 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een hekwerk op het 
dakterras (OLO 5994401)
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum ontvangst: 13 april 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan 
de voorgevel en verbreden van 
een bestaande dakkapel aan de 
achtergevel van de woning 
(OLO 6004961)
Locatie: Korenbloemkamp 16
Datum ontvangst: 15 april 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

De Baanderij
Verbouwen van het bedrijfspand 
(OLO 5860617)
Locatie: Draadbaan 49
Datum besluit: 12 april 2021

Voorhof
Plaatsen van een zijuitbouw 
(OLO 5791563)
Locatie: Boekweitkamp 14
Datum besluit: 12 april 2021

De Baanderij
Realiseren van een extra verdieping 
op de bestaande productiehal 
(OLO 5538725)
Locatie: Zijlbaan 24A
Datum besluit: 14 april 2021

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 
(OLO 5876523)
Locatie: Heinsiuslaan 28
Datum besluit: 14 april 2021

Zijlkwartier
Maken van een glazen overkapping 
en het realiseren van een vrijstaand 
bijgebouw achter de woning 
(OLO 5209927)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 
228
Datum besluit: 15 april 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Kerkwijk
Plaatsen van een airco
 (OLO 5853967)
Locatie: Berkenkade 7 
Uiterlijke beslisdatum: 2 juni 2021

Inrichten en exploiteren van bed en 
breakfast (OLO 5689365)
Locatie: Voerstraat 5
Uiterlijke beslisdatum: 2 juni 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. 

VERKEERSBESLUITEN 

OPLAADPALEN
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 21 april 2021 
besloten tot het aanwijzen van 2 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen in de 

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGENGOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…
… wij in Leiderdorp hebben gekozen voor het nascheiden van PMD (plastic, 
metaal en drinkverpakkingen). U kunt het PMD bij het restafval weggooien. 
De afvalverwerker scheidt het PMD dan van het overige restafval. 

Meer informatie en tips over het GOED scheiden van grondstoffen? Kijk op 
www.goedleiderdorp.nl/goedinzamelen. 

Inspreekbijeenkomst Provinciale 
Staten over Regionale 
Energiestrategieën
Provinciale Staten nodigen 
inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties uit 
om in te spreken en hun mening 
te geven over de Regionale 
Energiestrategieën (RES’en). 
Laat uw mening horen bij de 
inspreekbijeenkomst op 14 mei. 
De inspraakbijeenkomst van 14 
mei vervangt de mogelijkheid tot 
inspreken over de RES’en tijdens de 
commissievergadering op 26 mei.

Regionale Energiestrategieën
In het Klimaatakkoord is besloten 
dat gemeenten, provincies en 
waterschappen gezamenlijk 
regionale energiestrategieën 
(RES’en) gaan opstellen. In een RES 
wordt aandacht besteed aan de 
beschikbaarheid en verdeling van 
warmtebronnen op regionaal niveau 
en aan locaties voor de opwek van 
duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld 
via zonnepanelen of windturbines. 
Op 16 juni nemen Provinciale Staten 
van Zuid-Holland een besluit over 
de zeven RES’en 1.0 voor onze 
provincie. Meer informatie over de 
Regionale Energiestrategieën kunt u 
vinden op https://www.zuid-holland.
nl/onderwerpen/energie/.

Laat uw mening horen
Provinciale Staten horen graag 
uw mening op 14 mei tijdens 
een inspreekbijeenkomst over 
de gemeente overstijgende 

onderdelen van de zeven Zuid-
Hollandse energiestrategieën. De 
volksvertegenwoordigers kunnen dit 
goed gebruiken bij de voorbereiding 
op de besluitvorming.

U kunt zich tot maandag 10 
mei 12.00 uur aanmelden bij 
commissiegriffi er Ruby Horst 
r.horst@pzh.nl. Stuur uw mail 
o.v.v. “Inspreekbijeenkomst RES” 
en vermeld bij uw aanmelding uw 
naam, mailadres telefoonnummer 
en indien van toepassing de Zuid-
Hollandse regio/gemeente waarover 
u wilt inspreken.

De inspreekbijeenkomst is 
digitaal via Microsoft Teams. De 
inspraakbijeenkomst van 14 mei 
vervangt de mogelijkheid tot 
inspreken over de RES’en tijdens 
de commissievergadering. Indien 
er beperkt gebruik gemaakt wordt 
van de inspreekbijeenkomst vervalt 
14 mei. De aangemelde insprekers 
kunnen dan alsnog inspreken tijdens 
de vergadering van de commissie 
Bereikbaarheid en Energie op 26 
mei. 

Inspraakbijeenkomst volgen?
Geïnteresseerden die de 
inspreekbijeenkomst willen volgen, 
kunnen deze live en achteraf 
bekijken via http://zuid-holland.
notubiz.nl/.

Sport en cultuur voor iedereen
Is er thuis geen geld voor sport 
of een creatieve hobby? Het 
Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
zorgt ervoor dat de contributie, het 
lesgeld en/of materialen worden 
betaald voor volwassenen die 
leven rond het bestaansminimum. 
Deelnemen aan sport of creatieve 
activiteiten zorgt onder andere voor 
een goede conditie, verminderde 

kans op ziekten, een sterk 
sociaal netwerk én een groeiend 
zelfvertrouwen. Haak ook aan!

Wie kunnen zich aanmelden bij 
het Volwassenenfonds Sport & 
Cultuur?
Alle volwassen inwoners van 
Leiderdorp met een lager inkomen 
kunnen via Het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur meedoen aan 
sportieve of culturele activiteiten. 
Voorwaarde om in aanmerking te 
komen voor het volwassenenfonds 
is een inkomen tot 120% van 
het sociaal minimum. Wilt u 

zich aanmelden of wilt u meer 
informatie? Maak dan een afspraak 
met Incluzio Leiderdorp. Tel: 071-
541 3536, e-mail: leiderdorp@
incluzio.nl  . Kijk ook op www.
volwassenenfonds.nl of www.
incluzioleiderdorp.nl. 

Sport en cultuur voor kinderen
Ook voor kinderen is er een fonds 
voor sport en cultuur. Dat fonds 
heet het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur. Neem voor meer informatie 
ook contact op met Incluzio 
Leiderdorp, via de contactgegevens 
die hierboven staan.

Uw organisatie gratis op streekvanverrassingen.nl
Vanaf deze maand staat de website 
www.streekvanverrassingen.nl 
online. Dé website met verrassende 
tips voor een dag in eigen regio. 
Biedt u met uw winkel, restaurant, 
museum of organisatie een mooie 
bijdrage aan Leiderdorp en dus 
aan de Streek van Verrassingen? 
Vertel dit ons, zodat dit te zien is 
op www.streekvanverrassingen.
nl. Hiervoor kunt u het formulier 
invullen via  www.leiderdorp.nl/
streekvanverrassingen.  

Wij kijken bij uw bijdrage vooral 
naar de toegevoegde waarde om 
de regio meer op de kaart te zetten 
en hoe u bijdraagt om mensen 
van binnen én buiten de regio te 
laten proeven aan onze Streek van 
Verrassingen.

Wij plaatsen de 
bijdrage op de website 
www.streekvanverrassingen.nl
en waar mogelijk op de social 
media kanalen www.instagram.
com/streekvanverrassingen 
en www.facebook.com/
streekvanverrassingen. 

Leiderdorp onderdeel van de 
Streek van Verrassingen
Met de regiocampagne ‘Proef de 
Streek | Streek van Verrassingen’ 

zorgen de citymarketing organisaties 
van Leiden, Katwijk, Oegstgeest, 
Voorschoten, Wassenaar en 
Leiderdorp voor activatie van eigen 
regiobewoners in eigen omgeving. 
Denk aan wandel- en fi etsroutes, 
horeca, cultuur, natuur, winkels etc. 
Het kan allemaal in onze Streek 
van Verrassingen! In mei worden er 
200.000 regiomagazines van Proef 
de Streek! huis aan huis geleverd. 

Meer informatie over 

de gemeenteraad van Leiderdorp? 

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.



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…  Joost Bruggeman (raadslid LPL)
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.

In beton gegoten?
Je kunt er niet omheen. Ruim een jaar in de ban van Corona met 
helaas alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn er in een recordtempo 
vaccins ontwikkeld en worden we ingeënt. Dat biedt perspectief. 
Het lijkt er op dat we vanaf eind april versoepelingen tegemoet 
kunnen zien, zoals het opheffen van de avondklok, de opening 
van de terrassen, de verruiming van de bezoekregeling en de 
mogelijkheid voor publiek om sportwedstrijden bij te wonen. Zo 
komt ook het leven en de drukte in Leiderdorp gelukkig weer op 
gang. Ik zie ernaar uit.

Iets anders. Voor de zomervakantie 
wordt onder andere de aanloop 
naar de vaststelling van de 
meerjarenbegroting in de 
gemeenteraad besproken aan 
de hand van de zogenaamde 

kadernota. De LPL zal dan samen 
met de oppositie voor de derde 
keer binnen ruim een half jaar 
pogen de bezuinigingen op onder 
meer Incluzio en Sportfondsen 
terug te draaien en daarmee 

aandacht te vragen voor meer 
sociaal beleid.

Ik constateer verder dat 
pragmatisch handelen door het 
college en de gemeenteraad steeds 
minder mogelijk lijkt. Aan de inhoud 
en planning van bijvoorbeeld 
vastgestelde mobiliteitsnota’s 
valt niet te tornen. Er is geen 
ruimte voor uitzonderingen om 
bijvoorbeeld van de Simon Smitweg 
alsnog een 30 kilometerweg te 
maken of tijdelijke maatregelen te 
treffen die de verkeersveiligheid 
bevorderen in het gebied Van 

der Valk Boumanweg, omgeving 
Spanjaardsbrug en Splinterlaan. 
Natuurlijk prima dat er beleid en 
planningen worden gemaakt, maar 
laat dat niet in beton gegoten zijn. 

Tot slot doe ik graag een oproep 
aan u als inwoner van Leiderdorp. 
Laat uw mening horen. Of het 
nou gaat om uw inbreng aan de 
op te stellen hoogbouwvisie of 
uw mening hoe het aantal kilo’s 
restafval per inwoner drastisch te 
verminderen of uw visie op het vast 
te stellen parkeerbeleid. 

De LPL-fractie is geïnteresseerd 
naar uw mening. Ik verwijs graag 
naar de website www.lpleiderdorp.
nl.

Koolmeesstraat ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 1 t/m 26 te 
Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 21 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 
21 april 2021 tot en met 2 juni 

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 2 juni 2021 de tijd.


