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

COLLECTE

20 juni tot en met 26 juni 
Maag Lever Darm Stichting

27 juni tot en met 3 juli 
Nationaal MS Fonds

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

AGENDA

28 juli
Politiek Forum
20.00 uur
Live te volgen via 
raadleiderdorp.nl

Politiek Forum 28 juni
Het Politiek Forum vindt plaats om 20.00 uur en is live te volgen 
via raadleiderdorp.nl.

Als er onvoldoende tijd is om alle onderwerpen te bespreken, 
kunnen de onderwerpen doorgeschoven worden naar 5 juli 2021.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Beëdiging burgerraadslid de heer S. den Outer
4. Mededelingen
5. Pinksterbloem Nota van uitgangspunten Herontwikkeling 

locatie
6. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord-tracédeel Engelendaal
7. Bestemmingsplan Polder Achthoven
8. Klankbordgesprek: Hoogbouwvisie 
9. Economisch Beleidsplan 2021-2026
10. Benoeming leden Raad van Toezicht stichting PROOLeiden-

Leiderdorp
11. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
12. Rondvraag 
13. Vaststellen verslag Politiek Forum 31 mei 2021 
14. Sluiting

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -
Hondenpoep is normaal. Maar hondenpoep op straat, bij scholen en 
trapveldjes niet. De gemeente Leiderdorp wil graag een schoon dorp zijn 
waar iedereen prettig woont, voor hondenbezitters en niet-hondenbezitters.

De belangrijkste regels zijn dat iedereen die in Leiderdorp een hond uitlaat 
zelf de hondenpoep opruimt en dat honden (buiten de apart vastgestelde 
losloopgebieden) altijd aan de lijn lopen. Hondenpoep kan worden 
weggegooid in de prullenbakken. Kijk voor meer informatie op 
www.leiderdorp.nl/honden. 

Mooi Leiderdorp
‘’De foto is gemaakt langs het 
fi etspad bij de Ruigekade, het 
Gravenpad. Speciaal voor mijn 
verjaardag scheen er een heerlijk 

zonnetje.’’ Het is al een tijdje 
geleden dat u deze foto instuurde. 
Toch enorm bedankt voor het 
inzenden, Aafke Vis!

GOED verhaal van Patrick
De teGOEDbon-actie loopt defi nitief 
af. Na 16 juli 2021 kunt u geen 70 
euro meer terugkrijgen voor het 
kopen van energiebesparende 
maatregelen. Ruim 2.000 
Leiderdorpers hebben inmiddels 
meegedaan aan de actie, onder wie 
EnergieAmbassadeur Patrick uit ’t 
Heerlijk Recht. 

Patrick heeft zijn nieuwbouwwoning 
op een creatieve manier verder 
weten te verduurzamen. Via www.
duurzamehuizenroute.nl kunt u 
zijn ervaringsverhaal lezen, of 

een digitaal kijkje nemen in de 
woning. Op de website staan meer 
duurzame woningen vanuit het hele 
land, dus laat u inspireren! 

Tip van Patrick: “Begin met kleine 
dingen. Koop ledlampen of een 
brievenbusborstel, daarmee win je al 
een hele hoop!”

Lees het hele verhaal van Patrick 
of kijk hoe u mee kunt doen aan de 
actie (ook als u de bon inmiddels 
kwijt bent) op www.goedleiderdorp.
nl. 

Meer informatie 
over de gemeenteraad 

van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Gebruik de 
MijnAfval Wijzer App!
Binnenkort beginnen wij met 
het inzamelen van papier en 
karton. De dagen waarop wij het 
papier en karton komen halen, 

vindt u in de AfvalWijzer app, of 
op www.mijnafvalwijzer.nl. Een 
handige app/website, waar alle 
ophaaldatums in staan!



Voorhof
Plaatsen van 2 dakkapellen aan de 
voorzijde (OLO 6165045) 
Locatie: Klimopzoom 59
Datum ontvangst: 16 juni 2021

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Driegatenbrug
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 
(OLO 6071497) 
Locatie: Dwarswateringkade 2 
Datum besluit: 14 juni 2021

Oranjewijk
Uitbouwen van een voorgevel 
(OLO 5867883) 
Locatie: Mauritssingel 80
Datum besluit: 14 juni 2021

GEWEIGERD
(reguliere procedure) 

Oude Dorp
Vervangen van de raamkozijnen 
(OLO 5834353)
Locatie: Kastanjelaan 31
Datum besluit: 18 juni 2021

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(reguliere procedure) 

Oude Dorp
Plaatsen van een dakopbouw aan de 
achterzijde over gehele breedte 
(OLO 6036537)
Locatie: Hoofdstraat 165
Datum besluit: 16 juni 2021

INGETROKKEN DOOR AANVRAGER
(reguliere procedure) 

Elizabethhof
Nieuwbouw Laboratorium GE 
(OLO 5940439)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ingetrokken: 17 juni 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 15 juni 2021 heeft 
besloten de hieronder genoemde 
panden aan te wijzen als gemeentelijk 
monument zoals bedoeld in artikel 3 
van de Erfgoedverordening Leiderdorp 
2008.
• Achthovenerweg 54/54a

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. 

ONTWERPEN 

Ontwerpwijzigingsplan 
Hoogmadeseweg 70 en ontwerp 
hogere waarden besluit Wet 
geluidhinder Hoogmadeseweg 70 
ter inzage

Verlenging termijn
HIn verband met technische problemen 
is de publicatie van de stukken op 
ruimtelijke plannen niet goed gegaan. 
De termijn van ter inzage legging wordt 
daarom met één week verlengd tot 4 
augustus 2021. 
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 4 augustus 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.

Verandering inleveren brandbaar 
grof huishoudelijk afval
Per 1 juli 2021 haalt Renewi het 
brandbaar grof huishoudelijk vuil 
op in Leiderdorp. Met brandbaar 
grof huishoudelijk afval bedoelen wij 
voorwerpen die kunnen branden, 
zoals een bankstel, stoelen, kasten 
of houten planken. Voorheen 
haalde de gemeente het brandbaar 
grof huishoudelijk vuil zelf op in 
Leiderdorp.

Veranderingen
• Vanaf 1 juli vindt de inzameling 

van het brandbaar grof 
huishoudelijk vuil één keer per 
twee weken plaats (in plaats van 
elke week).

• Vanaf 1 juli hoort grof tuinafval/
snoeiafval niet meer bij het 
grofvuil. Wij halen dit één keer per 
twee weken apart op. 

Niet brandbaar grof huishoudelijk 
afval (zoals puin of glas) blijven 
wij zelf één keer per twee weken 
ophalen. 

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken om uw 
grofvuil op te laten halen? Belt u dan 
naar (071) 54 58 500. Belangrijk is 
dat u duidelijk aangeeft om welk 
soort afval het gaat.

U kunt het grofvuil ook altijd 
brengen naar de milieustraat, Simon 
Smitweg 9. De openingstijden zijn: 
Maandag tot en met donderdag van 
7.30 tot 16.15 uur
Vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur
Zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur

Herinrichting Leidsedreef klaar
De herinrichting van de Leidsedreef 
is bijna klaar. De volgende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd:
• De weg is opnieuw ingericht.
• Een deel van het riool is 

vervangen.  
• De parkeervakken zijn voorzien 

van een groene inrichting. Zo 
kan er gras groeien op de 
parkeerplaatsen.

• De openbare verlichting is 
vervangen door duurzame 
ledverlichting.

• Er worden meer bomen geplant. 

Zo wordt de omgeving groener. 
Het planten van de bomen 
gebeurt in het najaar van 2021.

Nu de herinrichting klaar is, gaat 
ook de nieuwe verkeerssituatie 
in. Dat betekent dat autoverkeer 
vanaf de Leidsedreef niet meer via 
de Rietschans rijdt. Auto’s vanaf 
de Leidsedreef verlaten de wijk via 
de Zijldijk. Fietsers en voetgangers 
kunnen nog wel via de Leidsedreef 
naar de Rietschans.

Containerwissel
Het bedrijf DBI levert vanaf 
volgende week de nieuwe 
minicontainers in Leiderdorp. 
Bewoners van de laagbouw 
hebben daar vorige week een 
brief over gekregen. In de brief 
staat welke minicontainers u 
heeft aangevraagd, wanneer de 
nieuwe minicontainers worden 
gebracht en wanneer de oude 
minicontainers worden opgehaald.

Het uitzetten van de containers
Het bedrijf DBI levert de 
minicontainers. Inwoners van 
de laagbouw die niets hebben 
doorgegeven krijgen een 
standaard set minicontainers: 1 
voor restafval, 1 voor GFT en 1 
voor OPK (oud papier en karton). 

Extra minicontainer
Inwoners die een extra 
minicontainer voor papier hebben 
aangevraagd, krijgen deze 
geleverd vanuit de gemeente zelf. 
Deze extra minicontainers staan 
niet in het overzicht dat u heeft 
ontvangen.

Extra minicontainer voor GFT/OPK 
(oud papier en karton)
Heeft u een aanvraag gedaan voor 
een extra minicontainer voor GFT 
of OPK (oud papier en karton)? 
Wacht dan rustig af. U krijgt uw 
minicontainer sowieso. 

Extra minicontainer voor restafval
Heeft u een extra minicontainer 
voor restafval aangevraagd? 
Maar heeft u nog niets gehoord? 
Stuur dan een e-mail naar info@
leiderdorp.nl. De gemeente bekijkt 
of u in aanmerking komt voor 
een extra minicontainer. U kunt 
alleen een extra minicontainer voor 
restafval krijgen als uw huishouden 
uit 5 personen of meer bestaat.

Levering minicontainers
In de brief leest u wanneer u de 
nieuwe minicontainers ontvangt. 
U ontvangt dan de minicontainers 
die u bij DBI heeft besteld, maar 
niet de extra minicontainers. De 
extra minicontainers leveren wij in 
de eerste 3 weken van juli. LET 
OP: Dit is dus op een andere 
datum dan de standaard set met 
minicontainers.

BEKENDMAKINGEN EN 
MEDEDELINGEN

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Buitenhof
Oprichten van twee dakopbouwen 
(OLO 6165159)
Locatie: Leidekker 12)
Datum ontvangst: 15 juni 2021


