
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 16 JUNI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

6 t/m 12 juni 2021 
Rode Kruis

19 t/m 25 juni 2022 
Maag Lever Darm Stichting 

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

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…
… een enkel nietje, kunststofvenster (van enveloppen) of een enkele 
paperclip gewoon bij het oud papier mag? Bij het recyclen worden ze 
verwijderd. Verwijder wel plastic folie dat om tijdschriften of reclamefolders 
zit.

Mooi Leiderdorp
Een kiekje van De Menswording. 
Deze kerk wordt gesloopt, en op 
deze plek worden er appartementen 
gemaakt. Burgemeester en 
wethouders geven het nieuwe 
appartementencomplex op die plek 

de straatnaam Menswordingkreek. 
Zo blijft de naam van de kerk 
voortbestaan. Bedankt Els 
Jasperse, voor het insturen van 
deze foto! 

Oude kerkhof gemeentelijk 
monument

Het oude kerkhof achter de 
Dorpskerk bij de Eikenlaan 
is onlangs aangewezen als 
gemeentelijk monument. De kerk 
(een rijksmonument) en het kerkhof 
blijven zo beschermd en behouden. 

Het kerkhof heeft een hoge 
cultuurhistorische en sociaal 
maatschappelijke waarde voor 
Leiderdorp. Sinds de 13e eeuw 
werden hier mensen begraven. De 
terracotta grafzerken uit de 19e 
en 20e eeuw op de begraafplaats 
geven het kerkhof het specifi eke 
Leiderdorpse karakter. Ze werden 
gemaakt door de keramiekfabriek 
van Leiderdorp, die in het hele land 
bekend was. 

Het kerkhof heeft ook een 
waarde op het gebied van 
stedenbouwkunde, architectuur en 
landschap. Dit komt door de ligging 
rondom de kerk en de bijzondere 
indeling. De bomen die er staan zijn 

enorm oud en hebben bijzondere 
vormen.  

Over gemeentelijke 
monumenten
Leiderdorp heeft een rijke 
geschiedenis. Het gemeentebestuur 
wil dit historisch waardevolle 
erfgoed beschermen zodat 
een stuk van de Leiderdorpse 
identiteit bewaard blijft en ook 
toekomstige generaties er plezier 
aan kunnen beleven. Daarom is een 
gemeentelijk monumentenbeleid 
gemaakt en worden gemeentelijke 
monumenten aangewezen op 
basis van cultuurhistorische, 
stedenbouwkundige, of 
architectuurhistorische waarden. De 
komende jaren gaat de gemeente 
de monumenten stuk voor stuk 
aanwijzen. Wilt u weten welke 
monumenten er in Leiderdorp 
zijn? Kijk op www.leiderdorp.nl/
monumenten.  

Energiebespaaractie voor huurders 
GOED nieuws!

Later dit jaar start er een 
energiebespaaractie in Leiderdorp 
voor huurders. Op 7 juni heeft de 
raad dit besluit genomen. Op dit 
moment is de gemeente bezig met 
de voorbereiding voor deze actie. 
Wanneer de actie precies start, 
maken wij bekend op 

www.goedleiderdorp.nl. Tegen die 
tijd leggen wij ook uit hoe u met de 
actie mee kunt doen.

Tip: abonneer u op de website en 
mis geen enkel nieuw geplaatst 
bericht!

Meer 
informatie 

over de 
gemeenteraad 

van Leiderdorp?

Kijk op 
www.raad

leiderdorp.nl.



BEKENDMAKINGEN EN 
MEDEDELINGEN

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Achthoven
Oprichten van een kleinschalige 
camping (OLO 6117061)
Locatie: Kadastrale sectie C, 
nummer 1347 ( perceel gelegen 
achter Achthovenerweg 15)
Datum ontvangst: 30 mei 2021

Voorhof
Plaatsen van een buiten-unit 
airconditioning (OLO 6144631) 
Locatie: Kamperfoeliezoom 23
Datum ontvangst: 7 juni 2021

Oranjewijk
Vervangen van de houten kozijnen 
door kunststof (OLO 6152055)
Locatie: Hoofdstraat 151
Datum ontvangst: 9 juni 2021

Ouderzorg
Vervangen van de houten kozijnen 
door kunststof (OLO 6156153)
Locatie: Hartelstein 9
Datum ontvangst: 11 juni 2021

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Achthoven
Oprichten van een kleinschalige 
camping (OLO 6117061)
Locatie: Kadastrale sectie C, 
nummer 1347 ( perceel gelegen 
achter Achthovenerweg 15)
Datum besluit: 8 juni 2021

De Baanderij
Plaatsen van een bovengrondse 
AdBlue tank (OLO 6046851)
Locatie: Touwbaan 40
Datum besluit: 8 juni 2021

Bloemerd
Het vellen van 5 Fraxinus excelsior 
(OLO 5638623). Deze bomen 
moeten wijken voor de uitbreiding 
van de mestopslag van de manege. 
Deze uitbreiding gebeurt op last van 
de omgevingsdienst West-Holland.
Locatie: op het terrein van manege 
Liethorp (Kadastrale sectie B, 
perceelnummer 3340). 
Datum besluit: 10 juni 2021

Kerkwijk
Maken van een constructieve 
doorbraak (OLO 5994509)
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum besluit: 7 juni 2021

Oranjewijk
Verwijderen van een dragende wand 
tussen de woonkamer en de keuken 
(OLO 6075669)

Locatie: Julianastraat 17
Datum besluit: 9 juni 2021

Verwijderen van een dragende wand 
tussen de woonkamer en de keuken 
(OLO 6054483)
Locatie: Anna van Saksenstraat 25
Datum besluit: 7 juni 2021

Leyhof
Vergroten van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 
(OLO 6032895)
Locatie: Beatrijs van 
Vlaanderenplaats 14
Datum besluit: 7 juni 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan 
de voorgevel en verbreden van 
een bestaande dakkapel aan de 
achtergevel van de woning 
(OLO 6004961)
Locatie: Korenbloemkamp 16
Datum besluit: 7 juni 2021

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

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

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 besluit: 10 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. 

Werkzaamheden Statenhof
Op 25 mei zijn de 
verbouwwerkzaamheden in het 
voormalige kantorencomplex 
Statenhof van start gegaan. Dit 
pand wordt verbouwd naar 206 
appartementen voor studenten. 
Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden in augustus 2022 
klaar.

Heeft u interesse in één van de 
studentenkamers? Neem dan 
contact op met Citystone Group. 
Zij zijn eigenaar van het pand, en 
kiezen een beheerder uit die de 
kamers gaat verhuren. U kunt een 
e-mail sturen naar info@citystone.
nl. Op deze mail krijgt u geen 
reactie. Als bekend is welke partij 
het beheer van de kamers gaat 
uitvoeren, wordt u geïnformeerd.

ONTWERP-
WIJZIGINGSPLAN

Ontwerpwijzigingsplan 
Hoogmadeseweg 70 en ontwerp 
hogere waarden besluit Wet 
geluidhinder Hoogmadeseweg 70 ter 
inzage
Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp maken op grond van 
artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 110c Wet geluidhinder 
bekend dat van donderdag 17 juni 
2021 tot en met woensdag 28 juli 
2021 de volgende ontwerp besluiten 
ter inzage liggen:
 - het ontwerpwijzigingsplan 

‘Hoogmadeseweg 70’;
 - het ontwerp hogere waarden 

besluit Wet geluidhinder 
‘Hoogmadeseweg 70’.

Inhoud wijzigingsplan 
Het plangebied betreft het perceel 
met het adres Hoogmadeseweg 70. 
Het wijzigingsplan maakt binnen de 
ter plaatse geldende bestemming 
‘Maatschappelijk’ de vestiging van 
een hospice mogelijk. De wijziging is 
noodzakelijk omdat een hospice een 
geluidgevoelige bestemming is.
De planwijziging voldoet aan de 
voorwaarden zoals verwoord in artikel 
8.5 van het bestemmingsplan ‘W4’.

Inhoud hogere waarden Wet 
geluidhinder
Ten behoeve van het te realiseren 
hospice is akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. De conclusie is dat de 
voorkeurswaarde van 48 dB uit de 
Wgh vanwege wegverkeerslawaai 
bij het hospice wordt overschreden. 
De Omgevingsdienst heeft het 
voornemen hogere waarden vast te 
stellen vanwege wegverkeerslawaai 
van de Rijksweg A4 van maximaal 
53 dB. Volledigheidshalve wordt er 
op gewezen dat het vaststellen van 

hogere waarden niet betekent dat het 
verkeer meer geluid mag produceren, 
maar dat voor een specifiek plan een 
hogere geluidbelasting op de gevel 
wordt toegestaan.

Inzage 
Het ontwerpwijzigingsplan 
‘Hoogmadeseweg 70’ en het 
ontwerp hogere waarden besluit Wet 
geluidhinder ‘Hoogmadeseweg 70’. 
kunnen tijdens openingstijden worden 
ingezien bij de receptiebalie in het 
gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 
1 Leiderdorp. 
Het ontwerpwijzigingsplan 
‘Hoogmadeseweg 70’ is ook digitaal 
raadpleegbaar en te vinden op www.
ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0547.
WPhoogmadeseweg70-ON01). 
Wilt u een toelichting? Maakt u dan 
een afspraak.

Zienswijzen 
Binnen de termijn van tervisielegging 
kan iedereen zijn of haar zienswijze 
omtrent het wijzigingsplan 
‘Hoogmadeseweg 70’ schriftelijk, 
digitaal dan wel mondeling naar voren 
brengen:
 - Schriftelijke zienswijzen 

moeten worden gericht aan 
burgemeester en wethouders 
en kunnen worden gestuurd 
naar postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan 
Hoogmadeseweg 70’.

 - Digitale zienswijzen moeten worden 
gericht aan burgemeester en 
wethouders en kunnen worden 
gemaild naar RO@leiderdorp.
nl, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan 
Hoogmadeseweg 70’.

 - Mondelinge zienswijzen kunnen 
(alleen op afspraak) telefonisch 
naar voren worden gebracht. U 

kunt hiervoor contact opnemen 
met Frank van Dieten, medewerker 
Ruimtelijke Ontwikkeling, tel: 
071-5458500, e-mail: fvdieten@
leiderdorp.nl 

Binnen de termijn van tervisielegging 
kan iedereen zijn of haar zienswijze 
omtrent het ontwerp hogere 
waarden besluit Wet geluidhinder 
‘Hoogmadeseweg 70’ schriftelijk dan 
wel mondeling naar voren brengen:
 - Schriftelijke zienswijzen moeten 

worden gericht aan burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp en 
kunnen worden gestuurd aan p/a 
Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden, 
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerp hogere waarden besluit 
Wet geluidhinder ‘Hoogmadeseweg 
70’.

 - Mondelinge zienswijzen kunnen 
(alleen op afspraak) telefonisch naar 
voren worden gebracht. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de 
Omgevingsdienst West Holland, 
tel. 071-4083100, onder aangeven 
dat het gaat om het indienen van 
een mondelinge zienswijze over het 
‘ontwerp hogere waarden besluit 
Wet geluidhinder ‘Hoogmadeseweg 
70’.

Informatie 
Voor vragen over het ontwerp 
wijzigingsplan ‘Hoogmadeseweg 
70’ en de procedure kunt u contact 
opnemen met Frank van Dieten, 
medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, 
tel: 071-5458500, e-mail: fvdieten@
leiderdorp.nl.

Voor inhoudelijke vragen over het 
ontwerp hogere waarden besluit 
Wet geluidhinder ‘Hoogmadeseweg 
70’ kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst West Holland, tel. 
071-4083100.

De week van…  Joyce van Reijn (raadslid PvdA)

Nog even …
Het afgelopen jaar heb ik weinig meegemaakt omdat veel 
activiteiten weg zijn gevallen. Wij konden hier thuis weinig 
doen omdat een deel van het gezin in een kwetsbare groep 
valt. Inmiddels is mijn man gevaccineerd en dat is fijn. Maar 
het blijft opletten en zelf hoop ik binnenkort ook volledig te zijn 
gevaccineerd, zodat we weer meer mensen kunnen ontmoeten 
en wat meer op pad kunnen. De angst van de kinderen dat wij als 
ouders ernstig ziek zouden kunnen worden, verdwijnt meer en 
meer naar de achtergrond en dat is heel fijn. 

Gelukkig kan ik mijn werk nog 
steeds vanuit huis doen. Het is 
saai en ik mis mijn collega’s maar 
ik heb gelukkig werk, dat zien we 
om ons heen ook anders. Mensen 
die vechten voor het voortbestaan 
van hun werk en bedrijf. De 
beperkingen worden afgebouwd 
en het ‘gewone’ leven komt weer 
langzaam op gang merk ik. Dat is 
voor velen heel fijn. Voor jong en 
oud wordt het minder eenzaam. 
Mensen kunnen weer sporten 
of naar andere activiteiten en als 
het meezit kunnen kinderen na 

de zomervakantie weer echt naar 
school. 

Ik zie ik ook veel creativiteit bij 
mensen in werk en vrije tijd. Mensen 
die elkaar helpen en naar elkaar 
omkijken. Zelf wandel ik meer en 
geniet ik van de natuur waar het 
beter mee gaat. De mensen die me 
dierbaar zijn zag ik gelukkig nog 
regelmatig maar dan buiten tijdens 
een wandeling of in de tuin. 
We zijn er nog niet. Zo werken 
mensen in de zorg nog steeds hard 
want de uitgestelde zorg vraagt nu 

alle aandacht. Leraren voor weer 
volle klassen die zich daarmee 
voor de zoveelste keer moeten 
aanpassen en achterstanden 
moeten oplossen. En ik hoop dat 
er geen nieuwe varianten op het 
virus roet in het eten gooien. Deze 
zomer kan er meer maar laten we 
voorzichtig blijven…. Nog even… 
Zodat we er na de zomer als 
iedereen gevaccineerd is echt vanaf 
zijn. Laten we het goede dat uit 
deze crisis voorkomt behouden en 
het nare een plek geven. Dat klinkt 
simpeler dan dat het is, maar ik 
hoop dat ons dat met elkaar lukt. 

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.


