
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 19 MEI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

16 mei tot en met 22 mei 
Longfonds

23 mei tot en met 29 mei
Vrije periode (Pinksteren)

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

AGENDA 

25 mei
Politiek forum
20.00 uur
Locatie: www.raadleiderdorp.nl

Wassenaar gaat de strijd aan met 
Leiderdorp bij het NK Tegelwippen
Van 30 maart tot 30 september vindt het jaarlijkse Nederlandse 
Kampioenschap Tegelwippen plaats. Ook de gemeente Wassenaar 
doet mee en is hiervoor uitgedaagd door de gemeente Leiderdorp. 
Het doel is om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen.

Wethouder Hubert Schokker van de 
gemeente Wassenaar: ‘Wassenaar 
staat natuurlijk bekend om zijn vele 
groen maar het kan nog groener. 
Planten in de grond nemen water op 
bij harde buien. Als het vele water 
van een stortbui meteen lekker de 
grond in kan wegzakken, lopen 
de riolen niet over en voorkom je 
dat huizen en straten blank komen 
te staan. Dus wip een tegel als je 
droge voeten wil houden. Bovendien 
hebben je planten voorlopig 
voldoende vocht en hoef je minder 
vaak te sproeien. En van meer 
groen wordt iedereen blij: mens, 
plant en dier.’
 
Wethouder Rik van Woudenberg 
van de gemeente Leiderdorp: 
‘Ondanks dat Leiderdorp zoals 
de naam al zegt een ‘dorp’ is, zijn 

toch veel straten en wijken erg 
versteend… Stenen en gebouwen 
houden de warmte van de zon vast 
en geven de warmte weer door aan 
de omgeving. Daardoor wordt het 
steeds warmer. Planten nemen de 
warmte niet op. Ook koelen planten 
de lucht, waardoor het in de zomer 
minder warm wordt. Daarom ben ik 
voor minder tegels, en meer groen!’
 
Doet u ook mee? 
Iedereen kan meedoen door zoveel 
mogelijk tegels in eigen tuin te 
vervangen door planten, struiken 
of bomen. Meld het aantal tegels 
aan op www.nk-tegelwippen.nl en 
ze worden automatisch opgeteld 
bij de Tegelstand en tellen ook mee 
voor de Nationale Tegelteller. Hier is 
ook de derby van tegel tot tegel te 
volgen. 

Mooi Leiderdorp
‘’Deze foto van de Munnikkenmolen 
maakte ik gisteren. Misschien leuk 
voor de rubriek Mooi Leiderdorp.’’ 

Bedankt voor het delen van de foto, 
Henk Caspers!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -
Wist u dat…
…flesjes nagellak in de glasbak mogen? Ook als er nog een restje nagellak 
in het flesje zit. Kwastjes zamelt u apart in bij het restafval.

Vleermuistillen (vleermuiskasten) 
Wij hebben zes vleermuistillen 
geplaatst in Leiderdorp. Vier 
vleermuistillen staan op het terrein van 
de opdrachtgever (Alrijne Zorggroep). 
Twee vleermuistillen staan op het 
openbaar groen van de gemeente. 
Het gaat om de vleermuiskasten op 
de foto hiernaast. 

De vleermuistillen zijn geplaatst 
om een tijdelijke verblijfsplaats te 
bieden aan de vleermuis, die nu 
zijn verblijfsplaats heeft in gebouw 
‘Leythenrode’. Vanuit de Wet 
natuurbescherming kun je niet 
zomaar een gebouw slopen als daar 
vleermuizen aanwezig kunnen zijn. 
Daarom is eerst onderzoek gedaan 
of er vleermuizen aanwezig zijn in 
het gebouw. Hieruit bleek dat er 
veel verblijfplaatsen van vleermuizen 
aanwezig zijn. Vooral van de gewone 
dwergvleermuis. In het kader van 
mitigatie worden de vleermuistillen 
geplaatst. Mitigatie betekent dat 
ook na het veranderen van de 
leefomgeving het dier in zijn natuurlijke 
leefomgeving kan blijven wonen.

De bedoeling is dat tijdens de 
sloop en de nieuwbouw van het 
verpleeghuis de vleermuizen gebruik 
kunnen maken van de vleermuistillen. 
Nadat de nieuwbouw van het 
verpleeghuis klaar is, worden er 
inbouwkasten voor vleermuizen 

geplaatst in het nieuwe gebouw. 
Zodra deze inbouwkasten geplaatst 
zijn, worden de vleermuistillen 
verwijderd. Naast de vleermuistillen 
zijn er ook nog meerdere 
vleermuiskasten aan gebouwen en 
bomen geplaatst.

De locaties van de vleermuistillen 
zijn zorgvuldig gekozen. Hierbij is 
gekeken naar de nabijheid van het 
verpleeghuis. Hoe dichterbij het 
verpleeghuis ze staan, hoe beter dat 
is voor de vleermuis. Ook is gekeken 
naar het aanwezige groen en water. 
Hoe groener het is, hoe meer insecten 
er zijn, hoe meer vleermuizen er zijn.

Foto: Unitura

Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief



BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN

De week van…  Roeland Schmidt (raadslid PvdA)
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.

Noodverband
Een jaar na mijn eerste stukje als ‘raadslid in coronatijd’ staan 
we, net als toen, op het punt om de coronamaatregelen weer 
wat te gaan versoepelen. Met de wijsheid achteraf weten we dat 
dat toen de opmaat werd voor de tweede golf van besmettingen. 
Anders dan toen hebben we nu gelukkig vaccins en een 
inentingscampagne die op stoom komt. Daarmee ziet de toekomst 
er qua corona een stuk beter uit. De golf die er nu aankomt is 
vooral een inhaalslag van uitgestelde reguliere zorg. Dat zal – 
alweer – een fors beroep doen op de inzet van de mensen in de 
zorg. 

In het afgelopen jaar is het 
raadswerk in digitale vorm 
doorgegaan. Ondanks de degelijke 
voorbereiding en begeleiding 

van de griffie zijn deze digitale 
raadsvergaderingen wat mij betreft 
toch een noodverband gebleken: 
het kon niet anders, maar het is 

verre van ideaal. Ik vind dat vooral 
omdat een hoofdbestanddeel van 
de lokale politiek, nl. het openbare 
debat inclusief het sluiten van 
compromissen, in digitale vorm 
eigenlijk niet goed tot zijn recht 
komt. Ik hoop en verwacht dat we 
binnenkort met de gebruikelijke 
maatregelen toch weer fysiek bijeen 
kunnen komen, zodat belangrijke 
onderwerpen als de Regionale 
Energiestrategie en de kadernota 
weer live besproken kunnen 
worden. 

Het (deels) thuiswerken zal, 
ondanks versoepelingen en 
vaccinaties, voor veel mensen toch 

wel de praktijk blijven. Hoewel het 
mij goed bevallen is, zie ik er ook 
erg naar uit om collega’s van de 
raad en op het werk weer vaker 
te gaan zien. Uiteindelijk kan toch 
niet alles digitaal, en is na ruim een 
jaar met lockdowns en avondklok, 
des te duidelijker geworden hoe 
afhankelijk we zijn van sociaal 
contact met anderen voor onze 
mentale balans. 

En digitaal werken heeft zeker niet 
voor iedereen voordelen. Onze 
scholieren en studenten hebben in 
veel gevallen een flinke achterstand 
opgelopen. Sommigen van u zullen 
hebben ervaren, of bij collega’s 
hebben herkend, dat het zwaar is 
om als je schoolgaande kinderen 
hebt, werk en onderwijsbegeleiding 
te combineren.  

Ik hoop dat we voor de gezondheid 
van ons allemaal de individuele 

discipline weten op te brengen om 
verstandig om te blijven gaan met 
wat nu weer kan, en wens u een 
mooie zomer.

Roeland Schmidt
PvdA

Politiek forum op 25 mei 
Het politiek forum vindt digitaal plaats en is live te volgen via www.
raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
5. Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via 

WarmtelinQ+
6. Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland wensen en 

bedenkingen
7. Regionale Strategie Mobiliteit wensen en bedenkingen
8. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2022
9. BSGR zienswijze Meerjarenbegroting 2022-2025
10. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
11.  Rondvraag
12.  Vaststellen verslag Politiek Forum 19 april 2021 
13.  Sluiting

Meer informatie vindt u op www.raadleiderdorp.nl. 

Gemeente Leiderdorp op 
Tweede Pinksterdag
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn op Tweede Pinksterdag 
(maandag 24 mei) gesloten. Ook halen wij op Tweede Pinksterdag uw 
afval niet op. Als wij uw afval normaal op maandag ophalen, doen wij dat 
volgende week op dinsdag 25 mei.

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 
(OLO 6071497) 
Locatie: Dwarswateringkade 2 
Datum ontvangst: 10 mei 2021

Ouderzorg
Vervangen van de houten kozijnen 
door kunststof kozijnen aan de 
voorkant van het huis 
(OLO 6073409)
Locatie: Tollenaersingel 26
Datum ontvangst: 10 mei 2021

Oranjewijk
Verwijderen van een dragende wand 
tussen de woonkamer en de keuken 
(OLO 6075669)
Locatie: Julianastraat 17
Datum ontvangst: 11 mei 2021

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Ouderzorg
Realiseren van een houten berging 
in de achtertuin (OLO 5987263)
Locatie: Tollenaersingel 32
Datum besluit: 12 mei 2021

Binnenhof
Verwijderen van een dragende 
muur op de begane grond en de 
dragende functie vervangen door 
een portaal (OLO 5945121)
Locatie: Coornhertdreef 4
Datum besluit: 12 mei 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. 

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Leiderdorp maken bekend 
dat het college op 11 mei 2021 heeft 
besloten de hieronder genoemde 
panden aan te wijzen als gemeentelijk 
monument zoals bedoeld in artikel 
3 van de Erfgoedverordening 
Leiderdorp 2008.

•  Hoofdstraat 86-88

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. 

NOODKAP

Een Fraxinus excelsior, in de berm 
voorbij Achthovenerweg 28, de boom 
is dood. 
In plantseizoen 21/22 wordt een 
Fraxinus americana teruggeplant op 
dezelfde locatie.

Ouderzorg
Een Prunus serrulata, aan de 
Brederode tegenover huisnummer 
36/38, de boom is dood.
In plantseizoen 21/22 wordt een 
Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ 
teruggeplant.

Ouderzorg
Een Prunus avium, op het 
speelterrein Bijdorp naast 
huisnummer 8, de boom is dood.
In plantseizoen 21/22 wordt 
een Laburnum X WatereriVossii 
teruggeplant op de huidige locatie.

Meer informatie over  

de gemeenteraad van Leiderdorp?  

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.


