
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

DONDERDAG 27 MEI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE
23 t/m 29 mei 2021
Vrije periode (Pinksteren)

30 mei t/m 5 juni 2021 
Prins Bernhard Cultuurfonds

AGENDA
31 mei
Politiek Forum
20.00 uur
Live te zien via 
www.raadleiderdorp.nl

1 juni
Raadsvergadering
20.30 uur
Live te zien via 
www.raadleiderdorp.nl

Vraag nu gratis bespaaradvies aan 
van onze energiecoaches! 
De uitdaging om minder energie 
te verbruiken gaat ons allemaal 
aan. Wilt u (meer) stappen zetten 
om uw woning comfortabeler 
en energiezuiniger te maken? 
Maar weet u niet goed waar 
te beginnen of hoe nu verder? 
Tien EnergieAmbassadeurs uit 
Leiderdorp en Zoeterwoude hebben 
samen een training tot energiecoach 
gevolgd van coöperatie HOOM en 
helpen u graag op weg. Zij zetten de 

mogelijkheden op een rij tijdens een 
laagdrempelig gesprek, bij u thuis 
of online. U ontvangt dus gericht 
advies op basis van uw (koop-)
woningkenmerken. Geïnteresseerd 
in een energiek gesprek? Geef uw 
naam en adres uiterlijk 30 juni 2021 
door via alfons.ramb@hoom.nl en 
een van de coaches neemt contact 
met u op.

Mooi 
Leiderdorp
‘’Ik maakte deze foto in de 
Munnikkenpolder. Er waren 
prachtige luchten en deze vond ik 
heel bijzonder!’’ Bedankt Carla de 
Goede, voor het delen van deze 
prachtige foto!

GOED Leiderdorp
- Tip van de 
week -

Wist u dat…
… u oude medicijnen 
bij de milieustraat in 
kunt leveren, of bij de 
apotheek? 

Gooi medicijnen nooit 
in de wc of door de 
gootsteen. Resten 
van medicijnen zijn 
moeilijk uit het water te 
zuiveren. 

Na moederdagactie ook een 
vaderdagactie in het kader van het 
NK Tegelwippen! 
Op 12 juni organiseren wij een 
vaderdagactie in het kader van 
het NK Tegelwippen. Heeft u een 
aantal tegels verwijderd uit uw tuin? 
Dan kunt u één van die tegels op 
12 juni tussen 10.00 uur en 12.00 
uur inleveren bij de milieustraat. Als 
bedankje krijgt u een cadeaubon 
van Ranzijn, ter waarde van €10,-. 
Let op, het is wel belangrijk dat u uw 
verwijderde tegels aanmeldt op de 
website, via www.nk-tegelwippen.nl. 

Niet zo’n zin om zelf tegels te 
verwijderen? 
Wethouder Rik van Woudenberg 
gaat op 12 juni met de bakfi ets 
op pad. Bij drie Leiderdorpse 
inwoners verwijdert hij een aantal 
tegels, en komt hij een cadeaubon 
langsbrengen. Wilt u dat hij bij u 
langskomt? Stuurt u dan een e-mail 
naar info@leiderdorp.nl, onder 
vermelding van ‘vaderdagactie NK 
Tegelwippen’.

Bermen met kruiden en bloemen
In 2020 is de berm aan de 
Vossiuslaan ingezaaid met zaden 
van verschillende kruiden en 
bloemen. In de afgelopen maand is 
de berm fl ink veranderd! U ziet er 
nu verschillende soorten kruiden en 
bloemen volop in bloei staan. Op 
dit moment kunt u er Fluitenkruid, 
Koolzaad en Weegbree vinden. 
Maar ook de paarse bloemen van 
de Hondsdraf, Bermooievaarsbek, 
Klaver en de Margriet zijn aanwezig! 

Op de foto’s ziet u hoe de bermen in 
4 weken tijd veranderd zijn. 

Waarom hebben wij bermen met 
kruiden en bloemen?
Bermen met verschillende kruiden 
en bloemen zijn belangrijk voor 
insecten. Veel verschillende soorten 
insecten vinden in deze bermen 

voedsel en beschutting. Hierdoor 
leveren deze bermen een positieve 
bijdrage aan de biodiversiteit in ons 
dorp. 

Na half juni beginnen we met het 
maaien van deze bermen. Na 
het maaien blijft het maaisel een 
paar dagen liggen. Daarna wordt 
het opgehaald. Dit wordt gedaan 
zodat de gerijpte zaden van de 
uitgebloeide bloemen achterblijven. 
Door dit beheer zorgen we ervoor 
dat verschillende kruiden in de 
zomer voor een tweede keer 
bloeien!

Wij hopen dat u net zoveel van de 
bloeiende kruiden en insecten geniet 
als wij!

Politiek forum 31 mei
Het politiek forum vindt digitaal plaats om 20.00 uur, en is live te 
volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Afscheid burgerraadslid Tom Mentink
4. Mededelingen
5. Integrale visie laadinfrastructuur
6. Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 

(RREW)  Leiderdorp 2021-2022
7. Omgevingswet: adviesrecht en participatie bij buitenplanse 

afwijking van omgevingsplan
8. ODWH zienswijze Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-

2025
9. RDOG zienswijze Begroting 2022 en 2e businesscase RDOG 

2024
10. Servicepunt71 zienswijze Ontwerpbegroting 2022
11. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
12. Rondvraag
13. Vaststellen verslag Politiek Forum 25 mei 2021 
14. Sluiting



OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevel van de woning 
(OLO 6092201) 
Locatie: Heinsiuslaan 23
Datum ontvangst: 18 mei 2021

Elizabethhof
Herinrichting van de Simon Smitweg 
tussen de Persant Snoepweg en 
de Willem Alexanderlaan inclusief 
aanpassingen aan de kruispunten 
Simon Smitweg / Persant 
Snoepweg / Engelendaal en Simon 
Smitweg – Willem Alexanderlaan 
(OLO 6091333)
Locatie: Simon Smitweg 9
Datum ontvangst: 18 mei 2021

Winkelhof
Vervangen van een 
sealbagautomaat (OLO 6093757)
Locatie: Ter hoogte van  
Winkelhof 17
Datum ontvangst: 18 mei 2021

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Kerkwijk
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 5744453) 
Locatie: Kastanjelaan 33
Datum besluit: 20 mei 2021

Kerkwijk
Renoveren en uitbouwen van de 
bestaande woning (OLO 5724151)
Locatie: Essenpark 11
Datum besluit: 18 mei 2021

Voorhof
Vervangen van brug (HO61) 
(OLO 5798141)
Locatie: Ter hoogte van 
Heelblaadjespad 1
Datum besluit: 17 mei 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel op de 
eerste verdieping aan de achterzijde 
van de woning (OLO 5913527)
Locatie: Wagenmaker 7
Datum besluit: 17 mei 2021

Oranjewijk
Maken van een constructieve 
doorbraak tussen de woonkamer en 
de keuken (OLO 5968249)
Locatie: Wilhelminastraat 18
Datum besluit: 17 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. 

Meer informatie over de gemeenteraad van Leiderdorp?  
Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Raadsvergadering 1 juni
De raadsvergadering vindt digitaal plaats om 20.30 uur, en is live 
te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen 

• Mededingen vanuit de raad  
• Mededelingen van het college

4. Inspreekrecht
5. Vragenronde:  

• Actualiteitsronde  
• Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)

6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
7. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
8. Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte 

via WarmtelinQ+
9. Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland wensen en 

bedenkingen
10. Regionale Strategie Mobiliteit wensen en bedenkingen
11. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2022
12. BSGR zienswijze Meerjarenbegroting 2022-2025
13. Tijdelijke aanwijzing plv. raadsgriffier
14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
15. Sluiting

8 februari 2021

Algemene vragen Medische vragen Melden van 
bijwerking

Mensen met een 
afspraak bij de GGD

Voorbeeldvragen:

• Ik werk in Nederland, maar woon 
in het buitenland. Waar kan ik mij 
laten vaccineren?

• Wanneer word ik uitgenodigd en 
door wie?

• Kan ik op vakantie gaan als ik 
niet gevaccineerd ben?

Voorbeeldvragen:

• Ik heb corona gehad. Moet ik 
me laten vaccineren?

• Ik ben zwanger. Mag ik 
gevaccineerd worden?

• Ik heb een hartinfarct gehad. 
Kan ik me laten vaccineren?

Waar kan je terecht met vragen?

COVID-19 vaccinatieprogramma

Wegwijzer publieksvragen

Voorbeeldvragen:

• Ik heb geen afspraakbevestiging 
gekregen: wat nu?

• Ik moet in quarantaine: wat nu?

• Ik wil mijn afspraak verze�en. 
Hoe doe ik dit?

Voorbeeldvragen:

• Ik heb koorts na mijn vaccinatie. 
Moet ik dat melden?

• Ik heb een allergische reactie 
na mijn vaccinatie. Moet ik dat 
melden?

• Ik heb spierpijn na mijn vaccinatie. 
Moet ik dat melden?

Bezoek de website:
coronavaccinatie.nl 

of bel 0800-1351 

Voor veelgestelde vragen:
Rijksoverheid – Q&A

Bezoek de website:
RIVM – Q&A

Als de vraag niet op de 
website staat, contact 
opnemen met huisarts.

Bezoek de website:
www.lareb.nl

of bel 073-64697000 
info@lareb.nl

Of contact opnemen 
met huisarts. 

Landelijk afsprakennummer 
staat in uitnodigingsbrief.

GGD Medische Informatie-
lijn Vaccineren (alleen voor 
vragen nav gezondheids-
verklaring)

Meer informatie: 
coronavaccinatie.nl

of bel 0800-1351 

BEKENDMAKINGEN EN
MEDEDELINGEN

APV-VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD

Achthoven
Een ontheffing voor het werken 
aan de weg en eventuele 
geluidsoverlast voor het maken van 
een wegversmalling op vrijdag 18 
juni vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 22.00 
uur, zaterdag 19 juni van 7.00 uur tot 
uiterlijk 22.00 uur en zondag 20 juni 
van 7.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Achthovenerweg op de 
grens van de bebouwde kom
Datum aanvraag: 19 mei 2021

Bloemerd
Een standplaatsvergunning voor 
het plaatsen van een mobiel 
onderzoekscentrum 
Locatie: op de parkeerplaats bij de 
sporthal
Datum aanvraag: 20 mei 2021

Uw (schriftelijke) reactie over deze 

vergunningen kunt u binnen 2 weken 
sturen naar Gemeente Leiderdorp, 
t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 
2350 AA Leiderdorp. De aanvraag 
ligt 2 weken ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis.

VERLEEND

Een omgevingsvergunning voor 
het realiseren van een in-/uitrit ten 
behoeve van het aanleggen van een 
parkeerplaats met een elektrische 
laadpaal (OLO 6013217) 
Locatie: Langendijkdreef 186 
(Kadastrale sectie A, perceelnummer 
11670)
Datum besluit: 19 mei 2021

De bezwarentermijn van de verleende 
vergunning loopt van 26 mei 2021 tot 
en met 30 juni 2021.
Op grond van het bepaalde in 
de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient 
ondertekend te zijn en tenminste te 
bevatten: de naam en adres van de 
indiener ervan, de dagtekening en 
het besluit waartegen bezwaar wordt 
aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit 
niet op. Indien u wilt voorkomen 
dat het genomen besluit wordt 
uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met 
het indienen van een bezwaarschrift 
- aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank te Den Haag, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag, een 
voorlopige voorziening vragen.

ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN 

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


