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F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

VANAF 1 MEI GELDEN VOORLOPIG DE 
VOLGENDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG T/M DONDERDAG 
VAN 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG 
TOT 13.00 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 29 APRIL 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

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.
 

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

Wie levert de meeste tegels in? 
Doe mee met het NK tegelwippen!
Tuin opknappen = tegelwippen

Heel Leiderdorp gaat tegels wippen. 
Want dit jaar doen wij voor het eerst 
mee met het NK Tegelwippen. Zo 
zorgen we samen voor meer groen 
in de tuinen. Doet u ook mee? 

Beloning voor het wippen van 
tegels
De gemeente Leiderdorp en 
Ranzijn tuin & dier steunen deze 
campagne van harte. Daarom 
organiseren zij een moederdagactie. 
Op zaterdag 8 mei, de dag voor 
moederdag, kunt u uw tuintegels 
(minimaal 60 vierkante centimeter) 
bij de milieustraat inleveren. Bij het 
inleveren krijgt u een cadeaubon 
van Ranzijn tuin & dier. Van de bon 
kunt u planten kopen. Zo maken 
we Leiderdorp samen steeds een 
beetje groener. Het inleveren van 
de tuintegels kan op 8 mei tussen 
10.00 uur en 12.00 uur bij de 
milieustraat aan de Simon Smitweg 
9, zo lang als de voorraad van de 
bonnen strekt. Als er nog bonnen 
beschikbaar zijn, kunt u de tegels 
ook na 8 mei nog bij de milieustraat 
inleveren.

De actie is onderdeel van het NK 
Tegelwippen. Een actie waarin 
verschillende gemeenten elkaar 

uitdagen om zo veel mogelijk tegels 
te wippen. Heeft u tegels uit uw 
tuin gewipt? Meld ze dan aan op 
nk-tegelwippen.nl/meedoen/. De 
tegels worden dan bij de gewipte 
tegels van de gemeente Leiderdorp 
opgeteld. Samen kunnen we 
Leiderdorp zo hoog mogelijk laten 
eindigen in de ranking!

Waarom tegelwippen? 
Het weer in Nederland wordt 
steeds extremer. Hevige regenbuien 
en lange periodes van hitte en 
droogte volgen elkaar op. Daarbij 
krijgen we steeds vaker te maken 
met problemen als hittestress 
en wateroverlast, omdat onze 
leefomgeving sterk is versteend.  
Al die stenen verkoelen niet op een 
hete dag en laten geen water door 
wanneer het regent. Dat regenwater 
kan dan het riool overbelasten of uw 
kelder inlopen. Meer groen gaat dit 
tegen. Daarnaast zorgt meer groen 
voor meer biodiversiteit en heeft 
een groenere leefomgeving een 
positief effect heeft op onze mentale 
gezondheid.

Vervang dus uw (tuin)tegels door 
groen!

Verwijderen en herplant bomen 
Berhardstraat
Helaas zijn in de nacht van 
vrijdag op zaterdag twee bomen 
aan de Bernhardstraat vernield, 
een tulpenboom en een berk. 
De tulpenboom was compleet 
verwijderd en de berk is was 
ingezaagd. Na inspectie bleek dat 
de berk dusdanig is beschadigd, 

dat deze een gevaar vormt. Daarom 
is deze boom dezelfde dag nog 
verwijderd. Voor beide verwijderde 
bomen zal herplant plaatsvinden 
bestaande uit een magnolia en een 
berk. De gemeente doet aangifte 
van deze vernieling. 

Rectificatie
In Gemeente aan Huis van 21 
april is aangekondigd dat het 
concept-economisch beleidsplan 
2021-2026 vanaf 6 mei is in te 
zien. Deze datum is onjuist: het 
concept-economisch beleidsplan 

is in te zien van 12 mei tot en met 
23 mei 2021. De aankondiging is in 
te zien via https://www.leiderdorp.
nl/inwoner/nieuws/presentatie_
concept_economisch_beleidsplan_
gemeente_leiderdorp/

Oplaadpalen voor elektrische 
auto’s
Wist u dat er in Leiderdorp al 65 
openbare laadlocaties zijn voor 
elektrische voertuigen? Elektrisch 
rijden groeit in Nederland en ook 
in onze gemeente. Deze groei in 
elektrische auto’s levert een bijdrage 
aan het verwezenlijken van een 
duurzamere samenleving, door 
een betere luchtkwaliteit, minder 
geluidsoverlast en minder gebruik 
van fossiele brandstoffen. 

Bekend is uit landelijke cijfers 
dat de afgelopen jaren het aantal 
elektrische auto’s jaarlijks is 
verdubbeld. De groei zet zich 
in de komende jaren versneld 
door. De verwachting is dat het 

elektrisch rijden de komende 
jaren exponentieel toeneemt, 
onder andere door het grotere 
aanbod, grotere actieradius van 
accu’s, betere betaalbaarheid 
en de landelijke ingevoerde 
subsidieregeling voor de aanschaf 
van elektrische personenauto’s. Om 
hierop voorbereid te zijn komen er 
komende jaren nog meer locaties bij 
waar laadpalen worden geplaatst. 
 
De openbare laadpalen worden 
geplaatst door de marktpartijen 
Allego en PARKnCHARGE en zijn 
voor iedereen beschikbaar. De 
laadlocatie zijn herkenbaar aan een 
blauw P-bord met daaronder een 

onderbord die de parkeervakken 
aangeeft. Hier mag u alleen staan 
met een elektrisch aangedreven 
voertuig. Bent u van plan een 
elektrische auto te gaan rijden 
en bent u benieuwd naar de 
laadlocaties in de buurt of wilt u zelf 
een laadpaal aanvragen?  
Alle informatie vindt u op  
www.leiderdorp.nl/laadpalen.  

Dodenherdenking op 4 mei
De dodenherdenking in 
Leiderdorp is op maandag  
4 mei te zien op televisie bij 
Unity.NU. Bij de herdenking 
houdt burgemeester Laila 
Driessen een korte toespraak en 

legt zij samen met de voorzitter 
van de Oranjevereniging 
Leiderdorp een krans. De 
herdenking is op maandag 
4 mei vanaf 19.45 uur te zien op 
Unity.NU.

De gemeente Leiderdorp feliciteert de volgende 
personen met hun Koninklijke onderscheiding:

De heer Gerrit Anker
***

De heer Jos van der Lubbe
***

De heer Willem Molenaar
***

De heer Rob Snoep
***

De heer Ed Weijdeveld

Foto: PR Via Lederdorps Weekblad



GOED Leiderdorp
- Tip van de week -
Wist u dat…
… u afval dat te groot is voor de minicontainer (grofvuil) gratis bij de 
milieustraat kunt brengen? Ook bieden wij de mogelijkheid om het grofvuil 
gratis op te laten halen. Daarvoor maakt u een afspraak, via 071 – 54 58 
500. LET OP! Het is verboden om grofvuil zonder afspraak op straat te 
zetten, of bij de milieucorners. Daarvoor kunt u een boete krijgen van €100,- 
tot €400,-.

Geef uw mening!

Digitale enquête over spelregels hoogbouw
De gemeente gaat regels 
opstellen voor het bouwen van 
hoge gebouwen in Leiderdorp. 
Die worden vastgelegd in een 
Hoogbouwvisie. 

Wij horen graag uw mening. Waar 
vindt u hoogbouw wel en niet 
passen? Welke hoogtes zijn volgens 
u acceptabel op die plekken? 
Welke aspecten vragen extra 
aandacht bij hogere bebouwing? 
Laat het ons weten via de digitale 
enquête op www.startvragenlijst.nl/
leiderdorp. U kunt nog tot en met 2 
mei meedoen. We presenteren de 
resultaten aan de gemeenteraad en 
gebruiken ze bij het maken van de 

Hoogbouwvisie.

Waarom spelregels voor 
hoogbouw?
De gemeente krijgt regelmatig 
verzoeken van commerciële 
partijen die in Leiderdorp 
woningen willen bouwen. Vaak 
gaat het om hoogbouw. Om 
zulke bouwinitiatieven te kunnen 
beoordelen, zijn regels voor 
hoogbouw nodig. Deze regels 
gaan bijvoorbeeld over de hoogte, 
de vorm en de aansluiting bij de 
omliggende bebouwing. Nieuwe 
gebouwen moeten in de toekomst 
dan binnen deze regels passen.
Het is onvermijdelijk dat op 

sommige plekken in Leiderdorp 
meer in de hoogte wordt gebouwd. 
Er bestaat in onze regio een groot 
woningtekort. De gemeente wil 
op gepaste wijze haar steentje 
bijdragen. Leiderdorp houdt het 
omliggende landschap graag vrij 
voor natuur en recreatie. Ruimte 
voor nieuwe woningen moet 
daarom vooral in het gebouwde 
gebied worden gevonden. Waar 
en hoe woningen kunnen worden 
toegevoegd, is onderwerp van de 
Hoogbouwvisie. 

Meer informatie over de 
Hoogbouwvisie vindt u op 
www.leiderdorp.nl/hoogbouwvisie.

TeGOEDbon tip
Een nieuwe, energiezuinige 
vaatwasser verbruikt ruim 
50% minder energie dan een 
apparaat van 10 jaar of ouder. 
Met een moderne vaatwasser 
bespaart u gemiddeld ook nog eens 

50% water: ruim 2.000 liter per jaar. 

Koopt u voor 16 juli 2021 een 
energiezuinige vaatwasser? Met uw 
teGOEDbon kunt u 70 euro van het 
aankoopbedrag retour krijgen!

Tip: bespaar 35 euro per jaar!

Koop een energiezuinige vaatwasser, 
ontvang 70 euro retour met je teGOEDbon.

informatie en inspiratie: goedleiderdorp.nl

MijnLeiderdorp.nl is online. Staat uw 
organisatie er al op?
MijnLeiderdorp.nl, de digitale 
sociale kaart (en meer), is 
online! Er zijn veel Leiderdorpse 
organisaties die zichzelf al 
presenteren op 
MijnLeiderdorp.nl. Neem dus 
gerust een kijkje en vind welke 
(coronaproof) activiteiten er 
worden georganiseerd in 
Leiderdorp!

Wat is MijnLeiderdorp.nl?
MijnLeiderdorp.nl is een online 
platform voor bewoners en 

organisaties om zichzelf te 
presenteren, activiteiten te delen 
en informatie uit te wisselen. Wilt 
u iets plaatsen op MijnLeiderdorp.
nl? Op de homepagina staat 
hoe dit werkt. De organisaties 
die activiteiten delen op 
MijnLeiderdorp.nl zijn zelf 
verantwoordelijk voor het naleven 
van de huidige maatregelen 
vanwege coronavirus. 
Daarom kan het zijn dat 
activiteiten online plaatsvinden 
of geen doorgang vinden. Als 

u twijfelt, kunt u van tevoren 
contact opnemen met de 
betreffende organisatie.

Brief minicontainer voor papier 
en omwisselen containers
In de afgelopen week hebben 
bewoners van de laagbouw in 
Leiderdorp een brief ontvangen. 
Daarin staat dat deze mensen een 
nieuwe minicontainer voor papier 
en karton krijgen, en dat zij nieuwe 
minicontainers krijgen voor GFTE-
afval en restafval. 

Heeft u vragen over deze brief? Kijk 
dan op www.leiderdorp.nl/ 
containerwissel. Daar staat 
meer informatie en u vindt er het 
antwoord op veelgestelde vragen. 
Heeft u de brief niet ontvangen, of 
bent u de brief kwijt? Neem dan 
contact op met DBI Container 
Service via het telefoonnummer 
085-8224471.

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Realiseren van een parkeerplaats 
met een elektrische laadpaal (OLO 
6013217) 
Locatie: Kadastrale sectie A, 
perceelnummer 11670
Datum ontvangst: 19 april 2021

Winkelhof
Transformeren van kantoorpand 
“STATENHOF” in studio’s ten 
behoeve van studentenhuisvestiging 
(OLO 6016227)
Locatie: Reaal 2F
Datum ontvangst: 21 april 2021

Kerkwijk
Volledig vernieuwen verpleeghuis 
Leythenrode (OLO 5852419)
Locatie: Hoogmadeseweg 55
Datum ontvangst: 22 april 2021

Leyhof
Vergroten van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
6032895)
Locatie: Beatrijs van 
Vlaanderenplaats 14
Datum ontvangst: 25 april 2021

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

Locatie: Grotiuslaan 31
Datum besluit: 21 april 2021

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning (OLO 
5911637)
Locatie: Sijpestein 21
Datum besluit: 21 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. 

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.

MELDINGEN
Noodkap
Noodkap van een Aesculus 
carnea (Rode Paardenkastanje) 
in de Meijelaan ter hoogte van 
huisnummer 32C. 
De boom is zwaar aangetast door 
kastanjebloedingsziekte rondom de 
gehele stam en op de gesteltakken. 
Tevens is de boom aangetast door 
zwammen. 

In plantseizoen 21/22 wordt een 
Aesculus indica teruggeplant.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN


