
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 12 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.

16 mei tot en met 22 mei 
Longfonds

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

AGENDA
16 mei
Deadline aanmelden 
meedenkgroep ‘Leiderdorp 
aardgasvrij’
www.leiderdorp.nl/aardgasvrij

17 mei
Raadsinformatieavond
20.30 uur
Live te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl

20 mei
Ondernemersdag071
16.00 uur
Aanmelden via 
ondernemersdag.nl/aanmelden

Denk mee met de gemeente 
Leiderdorp!
Wij zijn iedere dag bezig met de 
ontwikkeling van onze gemeente. 
Voor het uitdenken, ontwikkelen 
en realiseren van plannen hebben 
wij uw hulp nodig. Wij willen graag 
weten wat u, als inwoner van 
Leiderdorp, belangrijk vindt.

• Transitievisie warmte
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. Op 
www.leiderdorp.nl/aardgasvrij 
vindt u een enquête die u in kunt 
vullen. Ook kunt u zich hier tot en 
met 16 mei aanmelden voor de 
participatiegroep, waarin u mee 
kunt praten over het onderwerp.

• Grondstoffenbeleid
Wist u dat wij in Nederland in 
2050 volledig ‘circulair’ moeten 
zijn omdat onze grondstoffen 
opraken? Dit betekent dat alles 
wat wij gebruiken weer terug 

moet komen als grondstof 
voor nieuwe producten en 
er geen afval meer is. Hoe 
kunnen wij ervoor zorgen dat 
wij deze doelstelling behalen? 
En wat hebben onze inwoners, 
organisaties en ondernemers 
hiervoor nodig? Wij zijn op zoek 
naar inwoners die hier met ons 
over in gesprek willen. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via www.
leiderdorp.nl/goedinzamelen. U 
kunt ook met ons meedenken 
via de online vragenlijst. Deze 
vragenlijst vindt u ook op de 
website.

Leiderdorppanel
Wilt u vaker meedenken over 
verschillende onderwerpen binnen 
onze gemeente? Meldt u zich dan 
aan voor het Leiderdorppanel. Wie 
deelneemt aan het Leiderdorppanel 
ontvangt enkele keren per jaar 
een uitnodiging om via internet 
een vragenlijst in te vullen. Per 
e-mail krijgt u bericht wanneer een 
nieuwe peiling start. Na afl oop 
van elke peiling wordt u per e-mail 
geïnformeerd over de belangrijkste 
uitkomsten. U kunt zich aanmelden 
via www.leiderdorp.nl/doemee.

Mooi Leiderdorp
‘’Een heerlijke zwoele avond in onze 
straat. Zonnige groeten, Elvera 
Visser – Otto.’’ Zonnige groeten 
terug, Elvera! 

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Bent u fl ink aan het opruimen geweest? Overbodige spullen kunt u 
naar de Ruilwinkel brengen, aan de Buitenhofl aan 1. U kunt hier spullen 
brengen, maar u kunt ook iets leuks uitzoeken. Zo gebruiken we onze 
spullen meerdere keren! Kijk op www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel voor 
de openingstijden en de maatregelen die worden genomen rondom het 
coronavirus. 

Start wapeninleveractie ’Drop-it’  
Steeds vaker worden steekwapens 
bij minderjarigen in beslag 
genomen. Wanneer je van huis 
gaat met een wapen op zak, is de 
stap om daarnaar te grijpen nog 
maar klein. De Politie Eenheid Den 
Haag houdt daarom van maandag 
17 tot en met zaterdag 22 mei 
een wapeninleveractie onder de 
naam ‘Drop-it’. Wie tijdens deze 
actie zijn (steek)wapen inlevert, kan 
dat doen zonder strafrechtelijke 
consequenties.

Met deze actie wil de Eenheid Den 
Haag jongeren bewust maken 
van de gevaren van het hebben 

van wapens. Ook wil zij het 
aantal wapens in de samenleving 
verminderen. Tijdens de actieweek 
zijn slag-, steek- of stootwapens 
anoniem en zonder strafvervolging 
in te leveren bij politiebureaus van 
de Eenheid Den Haag. Hoewel de 
actie vooral gericht is op jongeren 
en hun ouders, kunnen ook anderen 
hun wapens anoniem inleveren. 
Voor het inleveren van vuurwapens 
en/of munitie is het nodig een 
afspraak te maken, zodat de 
politie deze thuis op kan komen 
halen. Anoniem inleveren van een 
vuurwapen is niet mogelijk.

Raadsinformatieavond op 
17 mei
De raadsinformatieavond begint om 20.30 uur en wordt live 
uitgezonden via raadleiderdorp.nl. De informatieavond is 
openbaar, uitsluitend informatief, er vindt geen besluitvorming 
plaats.

Agenda
20.30 – 21.15 uur: Project Pinksterbloem
21.30 – 22.15 uur: Visie Laadinfrastructuur

Meer informatie over de agendapunten vindt u op www.
raadleiderdorp.nl. 

Indien u als inwoner van Leiderdorp digitaal mee wilt praten met 
de raad over deze onderwerpen 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.



Ondernemersdag071 op 20 mei
Op donderdagmiddag 20 mei van 
16.00 uur tot 17.00 uur organiseert 
Economie071 Ondernemersdag071. 
Ondernemersdag071 is dé 
gelegenheid om u bij te laten praten 
over ondernemen in onze regio. 
Collega-ondernemers uit de regio, 
Rabobank en Economie071 delen 
hierover de laatste inzichten. In 
deze editie staan we met een aantal 
studiogasten stil bij wat u kunt 
doen om een veilig werkklimaat 
voor uw medewerkers en klanten 
te creëren. Denk bijvoorbeeld 
aan coronatesten en het inrichten 
van de kantoorruimte. We laten u 
kennismaken met een regionaal 
initiatief dat ondernemers helpt om 

hun businessmodel eens op een 
hele objectieve manier te bekijken 
en nieuwe kansen te ontdekken. 
Ook maakt u kennis met Marius 
Hovius, de nieuwe directeur van 
Rabobank Leiden-Katwijk.

Programma en uitnodiging
De uitzending begint 20 mei om 
16.00 uur en duurt ongeveer een 
uur. Op www.ondernemersdag071.
nl wordt binnenkort meer bekend 
gemaakt over de inhoud van het 
programma. Er volgt ook nog 
een uitgebreidere uitnodiging als 
alles rond is. Wilt u zich alvast 
aanmelden? Dat kan op www.
ondernemersdag071.nl/aanmelden/.

Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is 
een plant die van nature niet in 
Nederland voorkomt. Dit noemen 
we ook wel een exoot. Omdat 
deze plant snel groeit en geen 
natuurlijke vijanden heeft, woekert 
hij snel als hij eenmaal ergens 
groeit. Het woekeren doet hij niet 
alleen boven de grond, maar ook 
onder de grond met zijn wortels. 
Hierdoor worden andere planten 
en struiken verdrongen. Ook kan 
de plant schade veroorzaken 
aan funderingen, gebouwen, 
bestrating en riolering. Het is 
daarom belangrijk om deze exoot 
te bestrijden en als het mogelijk is 
te voorkomen.

Herkennen van de duizendknoop
In het voorjaar herkent u de plant 
aan de stengels die uit de grond 
komen. Deze stengels beginnen als 
rode bladeren. Later in het voorjaar 
worden de stengels en bladeren 
groen. U herkent de plant niet 
alleen aan de bladeren, maar in de 
zomer ook aan rode, langwerpige 
vlekjes op de stengel. In het najaar, 
wanneer de stengels bruin zijn 
geworden, krijgt de plant witte 
bloemen.

In de winter sterven de bladeren 
en stengels af, maar in het voorjaar 
komt hij weer opnieuw op. 
U kunt op de website www.
bestrijdingduizendknoop.nl  
verschillende foto’s vinden. 

Meldpunt voor groeilocaties 
van duizendknopen
De gemeente werkt actief aan 
het verwijderen van de Japanse 
duizendknoop. Komt u de plant 
toch tegen in de openbare ruimte? 
U kunt ons helpen de woekering 
tegen te gaan en verspreiding te 
voorkomen door een melding te 
maken. Meld de groeiplaats via 
www.leiderdorp.nl/melding. Kies 
de hoofdcategorie ‘Groen’ en 
subcategorie ‘Onkruid’. 

Komt u de Japanse duizendknoop 
tegen in uw tuin? Volg dan 
onderstaande tips bij bestrijding op: 
• Verwijder de plant en de wortels 

in zijn geheel en voer de plant 
goed af. Zo voorkomt u dat de 
Japanse duizendknoop zich blijft 
verspreiden.

• Als u een plant (uit uw tuin) 
verwijdert, doe de plant dan niet 
bij het groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT), maar doe hem bij het 
restafval. 

• Graaf de plant volledig uit (met 
tak én wortel). 

• U kunt ook tijdens het 
groeiseizoen (van april tot 
oktober) steeds de stengels 
en wortels zo veel mogelijk 
uitgraven. Door dit minimaal 1 
keer per maand te doen raakt 
de plant uitgeput. Controleer 
na het uitgraven van de plant of 
de witte wortel nog heel is en er 
geen stukjes zijn achtergebleven. 
Als dit wel zo is, haal ze dan 
alsnog weg. 

• Let erop dat de wortels meters 
diep kunnen groeien, uit een 
klein stukje achtergebleven 
wortel groeit weer een nieuwe 
plant.

Voorkomen
• Houd uw tuin goed in de gaten, 

de plant verspreidt zich zeer 
snel.

• Voorkom dat de stengels 
afbreken, beschadigen 
of achterblijven. Uit elk 
achtergebleven stukje groeit 
weer een nieuwe plant.

• Maai of snoei de plant niet, 
daardoor maakt de plant meer 
wortels aan, waardoor de plant 
zich nog sneller verspreidt en er 
meer schade kan ontstaan.

Bronnen: 
www.amsterdam.nl/
wonen-leefomgeving/
duizendknoop/#h6e8fb11b-8006-
5796-ee06-1eebbfb83e1a
https://bestrijdingduizendknoop.nl/
protocol/totale-protocol/
https://www.gemeente.nu/
ruimte-milieu/strijdplan-japanse-
duizendknoop-samen-met-
inwoners/

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Leyhof
Plaatsen van een aanbouw aan 
de achterzijde en zijgevel van de 
woning (OLO 6063505) 
Locatie: Jacoba van Beierenlaan 2
Datum ontvangst: 6 mei 2021

Oranjewijk
Verwijderen van een dragende wand 
tussen de woonkamer en de keuken 
(OLO 6054483)
Locatie: Anna van Saksenstraat 25
Datum ontvangst: 3 mei 2021

De Baanderij
Plaatsen van een bovengrondse 
AdBlue tank (OLO 6046851)
Locatie: Touwbaan 40
Datum ontvangst: 3 mei 2021

De Schansen
Vergunningaanvraag voor een 
brandveilig gebruiken 
(OLO 6047267)
Locatie: Wilddreef 3

Datum ontvangst: 3 mei 2021

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Winkelhof
Aanpassen van de entree en het 
maken van een constructieve 
doorbraak (OLO 5632245)
Locatie: Florijn 10
Datum besluit: 7 mei 2021

De Schansen
Aanbrengen van een damwand 
en beschoeiing rondom het 
compenserend water 
(OLO 5957981) 
Locatie: Wilddreef 2 / Plataandreef
Datum besluit: 4 mei 2021

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN 

Winkelhof
Voor het vellen van een Gleditsia 
triacanthos (OLO 5892189) in 

verband met de herinrichting van 
het plein (herplantplicht)
Locatie: plein Statendaalder
Uiterlijke beslisdatum: 7 juni 2021

Kerkwijk
Vervangen van de raamkozijnen aan 
de voorzijde (OLO 5834353)
Locatie: Kastanjelaan 31
Uiterlijke beslisdatum: 22 juni 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een uitbouw en een 
dakterras (OLO 5867883)
Locatie: Mauritssingel 80
Uiterlijke beslisdatum: 18 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. 

De week van…  Niels Verwers (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.

Toneel!
Inmiddels ken ik diverse mensen die Corona hebben gehad. 
Mensen die last ondervinden aan de gevolgen ervan. De heftigheid 
van een ziekte krijgt niet altijd een gezicht. Zo had Corona voor mij 
geen gezicht tót het moment dat Bram van der Vlugt in 2020 in de 
decembermaand (hoe toepasselijk) overleed aan de gevolgen van 
Corona.

Ik ben een liefhebber van toneel. 
Zowel in de vorm van films als het 
echte werk op de planken. Zelf 
stond ik vroeger op school ook 
graag op het toneel en speelde in 
toneelstukken en musicals. In mijn 
herinnering – en dat is mogelijk 

positief vertekend – speelde ik mijn 
mooiste rol in mijn studententijd in 
Leiden als Molières De Vrek.

Van der Vlugt inspireerde mij door 
hoe hij zijn rollen vertolkte en zijn 
volledige overgave. Door houding 

en mimiek licht te overdrijven, 
maakte hij zijn personages juist 
levensecht. Afgelopen najaar zag 
ik dat hij weer in het theater te zien 
zou zijn en graag had ik kaarten 
daarvoor bemachtigd. Het mocht 
helaas niet meer zo zijn.

Sterker nog: laten we eens kijken 
naar het dagelijks toneel. Ruim 
een jaar zijn we in de ban van 
een pandemie. De zorgen om en 
het zorgen voor onze dierbaren, 
geen bezoekjes, alleen maar 
thuis werken, geen gezellige 
verjaardagsfeestjes, niet naar 
de sport(school), thuis lesgeven 

zonder enige lesbevoegdheid, een 
avondklok, gesloten terrassen en 
dan ook nog de Corona-rellen. 

Met 17 miljoen medelanders spelen 
we een rol. Allemaal doen we mee. 
En we verdienen allemaal een 
Oscar! Want we doen wel alsof 
het normaal is om telkens een 
mondkapje te dragen, om achter 
een schermpje te vergaderen, 
om anderhalve meter afstand van 
elkaar te houden, om je te laten 
testen als je gewoon verkouden 
bent. Maar dat is het niet; het is niet 
normaal! En we snakken allemaal 
naar het oude vertrouwde normaal. 
Het échte normaal.

Gewoon elkaar weer omhelzen, 
een handdruk, naar het café of 
restaurant, bij elkaar op de koffie. 
Een schouder om iemand heen van 

wie je ziet dat die dat nodig heeft. 
Of met zijn honderden naar een 
festival. Of naar het toneel.

Tot het weer zover is, wil ik zeggen: 
hou vol. Je bent niet alleen!


