
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 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

WOENSDAG 5 MEI 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.

AGENDA
8 mei
Moederdagactie NK Tegelwippen
10.00 - 12.00 uur
Milieustraat, Simon Smitweg 9
www.goedleiderdorp.nl/nk-
tegelwippen/ 

10 mei
Informatieavond aardgasvrij 
Leiderdorp
19.30 uur
Online, aanmelden via www.
leiderdorp.nl/aardgasvrij 

Denk mee over de toekomst van 
onze grondstoff eninzameling
Wat vindt u van de huidige 
afvalinzameling? Wat zou u helpen 
om uw afval beter te scheiden, of 
nog beter, afval te voorkomen? 
U kunt ons laten weten hoe 
u hierover denkt door deel te 
nemen aan een enquête over de 
afvalinzameling.

Deel uw mening via de digitale 
vragenlijst
Zo min mogelijk afval en dat wát 
we aanbieden goed scheiden. 
Dat is de uitdaging die we met 
elkaar in Nederland aangaan. De 
gemeente wil deze opdracht samen 
met u oppakken. U helpt ons 
daarbij door de digitale vragenlijst 
in te vullen. Het invullen van deze 
vragenlijst duurt ongeveer 10 
minuten. U kunt deze lijst tot 28 
mei 2021 invullen. Ook kunt u zich 
aanmelden voor de meedenkgroep, 
hierin gaan wij dieper met u in 
gesprek over hoe we nog meer 
grondstoffen van het restafval 
kunnen scheiden. De vragenlijst 
en het inschrijfformulier voor de 
meedenkgroep vindt u op 
www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.
Voor de vragenlijst kunt u ook de 
qr-code scannen.

Uw mening is belangrijk
De rijksoverheid werkt aan een 
circulaire economie in 2050. 

Daarom ligt er een duidelijke 
landelijke doelstelling voor de korte 
termijn wat betreft het aanbod van 
huishoudelijk restafval. Het doel 
is om per 2025 nog maar 30 kilo 
restafval per inwoner per jaar aan 
te bieden. Gemiddeld biedt een 
inwoner van gemeente Leiderdorp 
jaarlijks nog 197 kilo fi jn restafval 
aan. Het restafvalaanbod moet 
verder omlaag om de landelijke 
doelstelling te halen. Uw mening 
draagt bij aan een gezamenlijke 
aanpak.

Resultaten
De resultaten uit dit 
bewonersonderzoek worden 
meegenomen in de op te stellen 
gemeentelijke Grondstoffenvisie.

Mooi Leiderdorp
Youri Steenbergen maakte met zijn 
drone deze prachtige foto. Heel 

erg mooi, bedankt dat we de foto 
mogen delen!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Ongekleurde en onbedrukte papieren servetten, tissues en keukenpapier 
waarmee u voedsel hebt opgedept (bijvoorbeeld bakvet uit een pan of 
gemorste saus), mogen bij de minicontainer voor groente, fruit, tuinafval en 
etensresten (GFTE).

Start bouw Waterbies 
Van maandag 31 mei 2021 
tot ongeveer 1 oktober 2022 
is het Heelblaadjespad ter 
hoogte van Heelblaadjespad 1 
(Menswordingkerk) afgesloten 
voor fi etsers en voetgangers. 
Reden hiervoor is de bouw van 
appartementencomplex de 

Waterbies op deze locatie. De keuze 
voor de afsluiting van de bruggen is 
omwille van de veiligheid van fi etsers 
en voetgangers tijdens de bouw. 
Voor fi etsers en voetgangers is er 
een omleidingsroute. De bouw kan 
overlast veroorzaken. 

Verbouwing Statenhof Leiderdorp  
Binnenkort start het opknappen 
van kantoorgebouw Statenhof aan 
de Engelendaal en Reaal 2-5. Dit 
gebeurt om ruimte te bieden voor 
appartementen voor studenten. Op 
de begane grond is er straks ruimte 
voor winkels. Ook de dierenkliniek 
krijgt een plek in het gerenoveerde 
pand. Een tandarts komt in het 
voormalige ING-kantoor. De 

werkzaamheden starten eind mei 
2021 en lopen tot ongeveer midden 
augustus 2022. Deze kunnen 
mogelijk voor overlast zorgen. 
Tijdens de werkzaamheden is er 
dagelijks iemand aanwezig op de 
bouwlocatie waar bewoners terecht 
kunnen met klachten, vragen en 
opmerkingen. 

Stuur uw mooiste foto’s in voor de 
Bijenlandschap Fotowedstrijd 2021!
Voor het zesde jaar op rij organiseert 
Groene Cirkel Bijenlandschap een 
fotowedstrijd. Van 10 mei tot en 
met 9 juni kan iedereen weer mooie 
foto’s insturen van een bij, een 
bijentuin of een bijenlandschap. Wie 
meedoet aan deze fotowedstrijd 
heeft de kans om een prijs te 
winnen, maar nog belangrijker: stelt 
de ingezonden foto’s beschikbaar 
voor communicatie-uitingen van de 
Groene Cirkel Bijenlandschap. Zo 
steunt de inzender op een leuke en 
waardevolle manier dit project.
De foto moet zijn gemaakt in de 
Bijenlandschapsregio, te vinden 
op: www.bijenlandschap.nl/

dit-doen-we-al/#kaart-van-het-
bijenlandschap. De jury bepaalt 
uiteindelijk 
welke 
3 foto’s een 
prijs winnen.

Meedoen 
aan de 
fotowedstrijd 
kan via m.shortstack.page/
gTHDSS/. Via Bijenlandschap.
nl vindt u meer informatie over de 
voortgang van de wedstrijd. Ook 
kunt u Bijenlandschap volgen op 
Facebook, of u kunt zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief.



Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK)
Heeft u door de coronamaatregelen 
tijdelijk minder inkomen? Kunt u 
hierdoor uw vaste woonlasten niet 
meer betalen? Dan kan de TONK u 
misschien helpen.

Deze financiële regeling is bedoeld 
voor ondernemers en mensen 
die in loondienst zijn of waren. 
Als u in aanmerking komt voor de 
TONK, ontvangt u tijdelijk financiële 
ondersteuning voor bijvoorbeeld het 
betalen van uw huur, hypotheek, 
elektriciteit, gas en water en 
verzekeringen.

Regels tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) 
gewijzigd
De voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor de TONK zijn vanaf 
28 april 2021 gewijzigd. 

De belangrijkste wijzigingen ziet u in 
het lijstje hieronder. 
• De inkomensgrens om in 

aanmerking te komen voor de 
TONK is verhoogd van 120% 
naar 150% van de bijstandsnorm;

• De aflossing en de rente van de 
hypotheek worden meegenomen 
als kosten;

• Inwoners met studiefinanciering 
hebben recht op TONK;

• De vermogensgrens voor 
ondernemers vervalt;

• De vermogensgrens voor 
inwoners in loondienst of met een 
uitkering is verhoogd;

• Het bedrag aan vaste lasten 
voor bijvoorbeeld gas, water en 
licht, gemeentelijke belastingen, 
servicekosten en verzekeringen is 
verhoogd.

Meer informatie en aanvragen:
De gemeente Leiden voert de 
regeling voor inwoners van 
Leiderdorp uit. 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. Meer informatie over 
TONK vindt u ook op 
www.rijksoverheid.nl/tonk. 

Heeft u hulp nodig?
Lukt het u niet meer om rekeningen 
te betalen of rond te komen? 
Neem dan contact op met Incluzio 
Leiderdorp. Incluzio Leiderdorp 
ondersteunt waar mogelijk, denkt 
met u mee en kan u doorverwijzen 
naar de juiste instanties. Kijk voor 
meer informatie en spreekuurtijden 
op www.incluzioleiderdorp.nl.

Start preventief verwijderen eikenprocessierups
Vorige week was de eerste ronde 
van het preventief bestrijden van 
de eikenprocessierups. Over een 
aantal weken vindt de tweede 
ronde plaats. Tijdens de rondes 
blazen wij nematoden, de natuurlijke 
vijand van de eikenprocessierups, 
in de bomen. Door het seizoen 
heen controleren we de eiken 
op aanwezigheid van de 
eikenprocessierups.

Hoe bestrijden wij de 
eikenprocessierups? 
De preventieve bestrijding 
gebeurt met een biologisch 
bestrijdingsmiddel met nematoden: 
minuscuul kleine aaltjes. Deze 
aaltjes zijn een natuurlijke vijand van 

de eikenprocessierups en worden 
met een vernevelend apparaat in 
de kronen van de bomen geblazen. 
Verwijdering van nesten gebeurt, na 
vaststelling, door het (mechanisch) 
wegzuigen vanuit een hoogwerker.

Over de eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve 
van een nachtvlinder. De eitjes 
van deze rups worden vooral in 
de toppen van de eikenboom 
gelegd. Van april tot begin mei 
komen de rupsen uit de eitjes. 
Aanvankelijk zitten ze hoog in de 
boom. Na een aantal vervellingen 
komen groepjes rupsen samen 
en vormen grote nesten op de 
stammen van eikenbomen. Deze 

nesten bestaan uit een dicht 
spinsel van draden, brandharen, 
vervellingshuidjes en uitwerpselen. 
Vanuit hun nesten gaan de rupsen 
‘s nachts in processie op zoek naar 
voedsel. Meer informatie over de 
eikenprocessierups vindt u op 
www.rivm.nl/eikenprocessierups.

Meld de rups!
Mocht u eikenprocessierupsen zien, 
dan verzoeken wij u hier melding 
van te maken via www.leiderdorp.
nl/melding. Als u de melding heeft 
gemaakt, hangen wij een rood-wit 
lint om de boom heen. Zo weten 
wij om welke boom het gaat. 
Vervolgens bestrijden wij de rups zo 
snel mogelijk.

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Vervangen van de rieten kap van de 
hooiberg (OLO 5898671)
Locatie: Ruigekade 3
Datum ontvangst: 28 april 2021

De Schansen
Luchtbehandelingskast op het 
nieuw gerealiseerde gebouw van 
Philadelphia (OLO 6041821)
Locatie: Wilddreef 3
Datum ontvangst: 29 april 2021

Doeskwartier
Plaatsen van een dakopbouw aan 
de achterzijde over gehele breedte 
(OLO 6036537)
Locatie: Hoofdstraat 165
Datum ontvangst: 1 mei 2021

RECTIFICATIE

In week 17 heeft per abuis 
een publicatie plaatsgevonden 
betreffende de aanvraag 
‘’Transformeren van kantoorpand 
“STATENHOF” in studio’s ten 
behoeve van studentenhuisvestiging 
(OLO 6016227).’’ 

Het bovenstaande betrof geen 
aanvraag, maar was een puur 
administratieve handeling waarbij 
een bouwtechnische aanvulling is 
ontvangen.

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Buitenhoflaan
Plaatsen van een uitbouw 
(OLO 5814529)
Locatie: Van der Havelaan 41
Datum besluit: 30 april 2021

Oranjewijk
Vervangen van de houten kozijnen 
en deuren door kunststof 
(OLO 5985179)
Locatie: Willem de Zwijgerlaan 19
Datum besluit: 28 april 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel op de 
voorzijde van de woning 
(OLO 5968887)
Locatie: Klimopzoom 78
Datum besluit: 28 april 2021

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN 

Kerkwijk
Plaatsen van 2 dakkapellen, 
isolatieglas en ophogen van het dak 
(OLO 5632245)
Locatie: Hoofdstraat 39
Uiterlijke beslisdatum: 15 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. 

MELDINGEN

Verkrijgen goedkeuring op 
brandveiligheid installaties (BMI 
en OAI) parkeergarage Rijnland 

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN

Samenwerken aan een 
aardgasvrij Leiderdorp!
Doe met ons mee in de participatiegroep 

Wij gaan aan de slag met een 
Transitievisie Warmte. Dit willen wij 
samen met u doen! Hierin komt 
namelijk te staan welke stappen 
nodig zijn om onze gebouwen en 
huizen duurzaam te verwarmen. 
Zo bereiden wij ons voor op 2050, 
het moment dat de gaskraan in 
Nederland volledig dicht gaat. 
Dit klinkt ver weg, maar hiervoor 
moet ook nog heel veel gebeuren. 
En dat willen wij samen met u 
doen!

Fijn en gezond leven, ook voor 
de volgende generaties!
Stel, het is 2025. Het is ons 
gelukt om onze ambitie uit 
onze duurzaamheidsagenda 
(30% minder CO2 ten opzichte 
van 2013) te behalen. De jaren 
daarna blijven wij investeren 
in verduurzaming van onze 
gemeente. In 2050 hebben wij 
samen alle stappen gezet en is 
er geen CO2-uitstoot meer in 
Leiderdorp. De lucht is schoon 
en onze mooie, groene gemeente 
is klaar om ook de volgende 
generaties een fijne en gezonde 
leefomgeving te bieden. Dat 
kunnen wij samen bereiken door 
hier nu mee te beginnen!

Leven zonder aardgas
Aardgas is een fossiele brandstof. 
We gebruiken deze brandstof om 
huizen mee te verwarmen, om 
mee te koken en voor ons warme 
water. Bij het verbranden van 
aardgas komt CO2 vrij. Dat zorgt 
voor opwarming van de aarde. 
Daarom is in het Klimaatakkoord 
afgesproken in 2050 volledig 
aardgasvrij te zijn. Dit betekent 
een grote verandering in onze 
manier van leven en wonen. 
Wel comfortabel, maar zonder 
aardgas. Iedereen gaat daar 
iets van merken. Woningen en 
gebouwen moeten door de 
eigenaren worden aangepast. 
Huurders krijgen te maken met 
die aanpassingen en moeten 
daar iets van vinden. Ook het 
straatbeeld kan veranderen 
door de aanleg van leidingen en 
technische installaties. 

Doe mee!
Wij zijn op zoek naar inwoners 
die met ons in gesprek willen over 
wonen en leven zonder aardgas. 
U kunt zich hier tot en met 16 mei 
voor aanmelden met het formulier 
op www.leiderdorp.nl/aardgasvrij.

De eerste digitale bijeenkomst 
is op maandagavond 10 mei. 
Van 19.30 uur tot 20.00 uur 
lichten wij toe wat de bedoeling 
is. Daarna heeft u tot 20.30 
uur de mogelijkheid om vragen 
te stellen. U kunt zich hiervoor 
aanmelden op www.leiderdorp.
nl/aardgasvrij. Na afloop kunt u 
aangeven of deel wilt nemen aan 
de participatiegroep. 

De eerste digitale bijeenkomst 
van de participatiegroep is op 
dinsdagavond 18 mei, van 
19.30 uur tot 20.30 uur.  

U hoeft geen expert te zijn om 
deel te nemen. We willen juist uw 
stem als inwoner horen. Welke 
kansen en mogelijkheden ziet 
u? En waar maakt u zich zorgen 
om? Ook als het gaat om de 
leefomgeving, gezondheid, welzijn 
en veiligheid.  

Wat houdt het in?
In de participatiegroep bent 
u onze kritische partner en 
ons klankbord: uw inbreng, 
groot of klein, helpt ons de 
goede stappen te zetten. 
Daarnaast geven wij samen 
invulling aan de participatie- en 
communicatieactiviteiten, zodat 
iedereen in Leiderdorp bereikt 
en betrokken wordt. Dat is 
belangrijk, want het gaat om onze 
toekomstige manier van wonen 
en leven.  

Hoeveel tijd kost het?
Dit hangt af van de tijd die u 
hiervoor beschikbaar heeft. Dus 
ook als u weinig tijd heeft, door 
bijvoorbeeld werk en gezin, kunt u 
meedoen. Hier maken wij samen 
met u afspraken over. 

Wij kijken uit naar uw deelname!

Vierzicht te Leiderdorp.
Locatie: Simon Smitweg 2
Datum ontvangst: 28 april 2021

VERKEERSBESLUITEN

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 28 april 2021 
besloten tot het instellen van een 
parkeerverbod aan de Resedastraat 
ter hoogte van perceelnummer 1 te 
Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 5 mei 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 
5 mei 2021 tot en met 16 juni 
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 16 juni de tijd.


