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

COLLECTE 

27 juni tot en met 3 juli
Nationaal MS Fonds

4 juli tot en met 4 september
Vrije periode in verband met de 
zomervakantie

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

AGENDA 

5 juli
Raadsvergadering 
19:30 uur 
Live te volgen via raadleiderdorp.nl

5 juli 
Politiek Forum
21:15 uur 
Live te volgen via raadleiderdorp.nl

6 juli
Participatiesessie openbare ruimte 
Pinksterbloem
18.00 uur
Opgeven via www.rijnhartwonen.nl/ 
pinksterbloem

Raadsvergadering 5 juli
De raadsvergadering vindt plaats om 19.30 uur en is live te volgen 
via raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen 

•  Stilstaan bij overlijden oud raadslid Willem Kruidenier
• Mededelingen vanuit de raad
•  Mededelingen van het college

4. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
4a. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen 
op de bijlagen 1 t/m 7 bij de Benoeming leden Raad van 
Toezicht stichting PROOLeiden Leiderdorp.

5. Financiële Kadernota 2022-2025
6. Sluiting

Mooi Leiderdorp
‘’Na een dag van slecht weer brak 
toch nog de zon door in de avond. 
Vanaf ons balkon, kijkend naar 
de Boterhuispolder en de Leyhof, 

over de Dwarswatering. Zo mooi!’’ 
Toer Oterdoom, bedankt voor het 
inzenden van deze mooie, kleurrijke 
foto! 

GOED verhaal van Annemiek
De teGOEDbon-actie loopt definitief 
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. Eén van 
deze GOED(e) verhalen is die van 
Annemiek uit de Voorhof:

“Mijn vaatwasser van 17 jaar oud 
ging kapot en ik stelde het uit 
om een nieuwe te kopen, omdat 
ik opzag tegen het gedoe. Ik 
heb uiteindelijk toch een nieuwe 
vaatwasser gekocht en meteen ook 
een koelkast, omdat deze oud was 
en ik dan maar één keer wat nieuws 
hoefde te kopen. 

Toen ik hoorde van de teGOEDbon-
actie ging ik ook nadenken over 
onze mechanische ventilatiebox. 
Met drie tieners staat de ventilatie 

in de badkamer veel aan, maar er 
is alleen bediening in de keuken. 
Erg onhandig, want daardoor stond 
hij continu aan op de hoogste 
stand. Nu ik toch bezig was met 
energiezuinige maatregelen treffen, 
heb ik ook meteen de ventilatiebox 
laten vervangen.”

Tip van Annemiek: vervang 
meerdere apparaten in één keer, 
dat scheelt gedoe maar ook 
energiekosten. 

Annemiek deelde haar 
energieverbruik met ons. Benieuwd 
hoeveel u kunt besparen met deze 
simpele aanpassingen? Lees het 
hele verhaal van Annemiek op www.
goedleiderdorp.nl. Hier leest u ook 
hoe u mee kunt doen aan de actie 
(ook als u de bon inmiddels kwijt 
bent).

Participatiesessie op 6 juli over 
openbare ruimte Pinksterbloem
Op 6 juli organiseren 
woningcorporatie Rijnhart 
Wonen en de gemeente 
een participatiesessie 
over de inrichting van de 
buitenruimte van de drie 
nieuwe woongebouwen 
aan de Pinksterbloem.  De 
participatiesessie is bedoeld 
voor direct omwonenden en 
belanghebbenden. De sessie 
begint om 18.00 uur en duurt 
tot ongeveer 19.00 uur. Ze 
vindt plaats in het wijkgebouw 
aan de Van der Marckstraat 19 
in Leiderdorp.

Rijnhart Wonen wil de drie 
bestaande woongebouwen 
aan de Pinksterbloem 
slopen en vervangen door 
nieuwbouw. Op 17 juni 2021 
hebben Rijnhart Wonen en 
de gemeente de plannen 
toegelicht aan omwonenden 
en belanghebbenden. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn ook 
de schetsontwerpen voor de 

nieuwbouw en de omringende 
openbare ruimte gepresenteerd. 

De sessie op 6 juli gaat over 
de toekomstige inrichting 
van de groene ruimte tussen 
de drie woongebouwen, de 
zijde voor langsparkeren en 
haaksparkeren in Pinksterbloem 
en de beplanting. Hierover gaan 
Rijnhart Wonen, de gemeente 
en landschapsarchitect 
Peter Verkade graag  met de 
aanwezigen in gesprek. Zij 
kunnen ideeën en wensen voor 
de inrichting van de groene 
tussenruimte  meegeven. 
Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen beoordelen wij of 
we aansluitend een 2e sessie 
houden. 

Aanmelden
U kunt zich via de 
website van Rijnhart Wonen 
www.rijnhartwonen.nl/
pinksterbloem) aanmelden voor 
de bijeenkomst.

Samenwerken met andere 
gemeenten
De gemeente Leiderdorp werkt 
samen met Leiden, Voorschoten, 
Zoeterwoude en Oegstgeest. Doel 
is oplossingen te bedenken voor 
grote onderwerpen. Soms moet dat, 
zoals bij veiligheid en gezondheid. 
Bij andere onderwerpen werkt 
de gemeente vrijwillig samen met 
gemeenten in de regio.

We vinden het belangrijk wat 
inwoners vinden van samenwerken 
met andere gemeenten. Daarom 
vragen wij u een vragenlijst hierover 
in te vullen. Deel uw ideeën met 
ons. Dat kan via de website 
startvragenlijst.nl/leiderdorp.

Meld de aanwezigheid van de 
eikenprocessierups
Een paar weken geleden is de 
gemeente begonnen met het 
verwijderen van nesten van de 
eikenprocessierups. Ziet u een 
nest? Maak dan een melding van 

de plek via leiderdorp.nl/melding, of 
via de MijnGemeente App. Kies bij 
het maken van de melding voor de 
categorie ‘dieren en ongedierte’ en 
vervolgens ‘eikenprocessierups’.



OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Binnenhof
Plaatsen nieuw kozijn met een andere 
indeling in de voorgevel 
(OLO 6187931)
Locatie: Luykendreef 12
Datum ontvangst: 23 juni 2021

Verspreide huizen
Plaatsen van 3 keukens in ruimtes 
die voorheen zijn gebruikt als linnen 
opslag (OLO 6192403) 
Locatie: Persant Snoepweg 2 
Datum ontvangst: 25 juni 2021

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Baanderij
Wijzigen en plaatsen van 
aanduidingsreclamezuilen langs de 
rijweg (OLO 5934837) 
Locatie: Touwbaan 5
Datum besluit: 24 juni 2021

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(reguliere procedure) 

Buitenhof
Plaatsen van een aanbouw op de 
eerste verdieping aan de voorzijde 
(OLO 5996989) 
Locatie: Hoefsmid 9
Datum besluit: 21 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. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 

Ouderzorg
Het organiseren van een brocante 
markt op 4 zondagen in augustus 
2021
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum aanvraag: 14 juni 2021

Heerlijk Recht
Een incidentele standplaatsvergunning 
voor uitgifte van vlees op maandag 19 
of 20 20 juli 2021
Locatie: Boomgaardlaan
Datum aanvraag: 25 juni 2021

Voorhof
Het organiseren van 
circusvoorstellingen in de periode van 
16 tot en met 19 augustus 2021
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 6 juni 2021

Uw (schriftelijke) reactie over deze 
vergunningen kunt u binnen 2 weken 
sturen naar Gemeente Leiderdorp, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De 
aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis.

Bezwaar
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.

De week van… Jeroen Hendriks (D66)  

Hoop
Beste dorpsgenoten, als ik dit schrijf zijn net de nieuwe 
versoepelingen ingegaan. We mogen weer het café in, we kunnen 
weer naar festivals en het buitenland komt weer in beeld voor 
vakanties. De mondkapjes mogen af; we kunnen bijna letterlijk 
weer vrij ademhalen. De greep van corona op ons leven wordt 
gelukkig losser. En, laat ik voor mezelf spreken: wat was ik eraan 
toe! Het werk van een raadslid in coronatijd is toch een beetje 
behelpen; mijn collega-raadsleden hebben hier in hun bijdrage 
al ruimschoots aandacht besteed. Ik wil het niet groter maken 
dat het is, want digitaal vergaderen is zeker niet ideaal, maar het 
lukt op zich natuurlijk prima. De gevolgen zijn zeer overzichtelijk, 
zeker vergeleken met de impact die corona heeft op het werk van 
mensen die in de frontlinie hebben gestaan, zoals de artsen en 
verpleegkundigen, de hulpverleners, de hulpdiensten en, zeker de 
laatste maanden, alle medewerkers van de vaccinatielocaties, ook 
die in ons dorp. Alleen maar bewondering.

We staan er te weinig bij stil – 
vind ik- maar wat een geweldige 
prestatie is er geleverd door onze 
wetenschappers, al die mensen 
die bij universiteiten en bedrijven al 
jarenlang werken aan de huidige 
vaccintechnologie. Wat een 
ongeloofl ijk succes is het om nu 
binnen één jaar meerdere werkende 

vaccins te kunnen hebben. Laten 
we ons gelukkig prijzen dat we 
leven in een tijd dat dit mogelijk 
is! Het geeft mij ook hoop voor de 
toekomst: welke nieuwe variant 
van het virus ook opduikt, we 
zijn als mensheid in staat snel en 
doeltreffend te reageren.

Voor nu wens ik iedereen een 
mooie, ontspannen en gezonde 
zomer toe. Rust een beetje uit en 
geniet van de vrijheid. En lach ook 
veel, mét, maar vooral ook náár 
elkaar. Nu de mondkapjes af zijn is 
het weer goed te zien!

Jeroen Hendriks
Raadslid D66

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.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGENPolitiek Forum 5 juli
Het Politiek Forum vindt plaats om 21.15 uur en is live te volgen 
via raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Jaarstukken 2020 
5. 1e Bestuursrapportage 2021
6. Rondvraag
7. Vaststellen verslag Politiek Forum 28 juni 2021 
8. Sluiting

Spreekuur wethouder Rik 
van Woudenberg
In verband met de zomervakantie gaat het (telefonische) 
spreekuur van wethouder Rik van Woudenberg niet door op: 
• 19 juli
• 26 juli
• 2 augustus 
• 9 augustus

Op 16 augustus kunt u hem op maandagochtend weer bereiken.

Over het spreekuur
Heeft u een vraag, een idee of initiatief voor uw straat, buurt 
of wijk? Ziet u kansen om Leiderdorp nog mooier te maken? 
Wethouder Rik van Woudenberg gaat graag met u in gesprek 
tijdens het spreekuur, iedere maandag van 11.00 uur tot 12.00 
uur. In verband met de coronamaatregelen vindt het spreekuur 
telefonisch plaats. U kunt bellen naar 06 36387099.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…

…er vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic fl esjes wordt ingevoerd? 
Per fl esje van minder dan 1 liter wordt 15 cent statiegeld gerekend. 
Voor grote fl essen van meer dan 1 liter blijft het 25 cent. Inleveren kan 
in supermarkten, op treinstations, bij tankstations langs de weg en via 
cateraars. Deze maatregel moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval.

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.



De week van… Frank van Noort (VVD)

Samen!
Gelukkig zijn er steeds meer versoepelingen. Tijd om er, samen met 
gezin, familie en vrienden, weer op uit te trekken. Er is veel gezegd en 
geschreven over deze surrealistische tijd. Verdriet, angst, beperkingen 
in bewegingsvrijheid, financiële problemen, maar ook nieuwe ideeën en 
kansen, meer digitaal, meer oog voor elkaar en een enorme prestatie van 
de wetenschap en zorg. 

Midden in de lokale samenleving
Ik zie deze tijd ook als een moment om 
stil te staan bij hetgeen echt belangrijk 
is. Mijn gezin, familie, vrienden en 
andere mensen die dichtbij mij staan. 

Voor mij de primaire motivatie om actief 
betrokken te zijn in mijn woonplaats. 
Als raadslid sta je letterlijk midden in 
de lokale samenleving. En hier neem 
je ook besluiten over. Besluiten die 

niet altijd makkelijk zijn, want er zijn 
ook conflicterende belangen. Je kijkt 
naar het algemeen belang van alle 
Leiderdorpers en niet iedereen is altijd 
tevreden met de uitkomst. 

Samen verder
In het raadswerk is het voor mij 
belangrijk om op zoek te gaan naar 
het gezamenlijk belang en niet naar 
de verschillen. Daar los je niks mee 
op. Zoals het nu in de grote Haagse 
kleuterschool gaat, vind ik persoonlijk 
diep triest. En ja, ook bij ons worden 

in verkiezingstijd de verschillen 
vergroot, want anders kunt u niet 
kiezen. Maar uiteindelijk moeten we 
samen verder. Na een goed debat 
vanuit verschillende invalshoeken en 
belangen, met alle 21 raadsleden. 
Anders kom je niet vooruit. 

Trots
Ik ben dan ook trots op de manier 
zoals wij nu samenwerken in de raad, 
coalitie en oppositie. En wij hebben 
behoorlijke stappen gemaakt op 
verschillende complexe dossiers. Zoals 
in mijn portefeuilles voor het verkeer, 
de energietransitie en de sport en 
cultuur. En er komen ook vast nog 
nieuwe uitdagingen op ons pad. U 
gaat de komende maanden weer meer 
van de lokale politiek horen, want 
in 2022 zijn er verkiezingen voor de 

gemeenteraad. 

Voor nu wens ik u een mooie zomer 
toe. Samen met uw gezin, familie en 
vrienden. Elders of gewoon Thuis in 
Leiderdorp.

Frank van Noort
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.


