
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG 
VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 20.00 UUR
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 13.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN

MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR 
WOENSDAG VAN 12.00 UUR TOT 
20.00 UUR

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR

HOUDT U BIJ UW BEZOEK AAN 
HET GEMEENTEHUIS AAN DE RIVM 
RICHTLIJNEN. KOM OP AFSPRAAK 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 7 JULI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

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 vind je via 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA

12 juli
Raadsvergadering 
20.00 uur
Live te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp
Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp
Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

Mooi Leiderdorp
‘’Hierbij een foto van het weekend 
bij de fi etsbrug naar de Hans 
Vonkstraat. Het is de tijd van de 
bloemenvelden.’’ Het ziet er prachtig 
uit! E. Tonckens, bedankt voor het 
insturen van deze kleurrijke foto! 

Vraag uw reisdocumenten op tijd aan!
Door de versoepelingen van de 
coronamaatregelen is er meer 
ruimte om te reizen naar het 
buitenland. Het is bij onze gemeente 
daarom een stuk drukker met het 
aanvragen van reisdocumenten. Wilt 

u een nieuw paspoort of een nieuwe 
ID-kaart aanvragen? Doe dat dan 
ruim op tijd, minimaal 3 weken voor 
uw vertrekdatum. Dan weet u zeker 
dat uw reisdocument op tijd binnen 
is. 

Meldingen over de buitenruimte?
Gebruik de MijnGemeente App!

Een kapot verkeersbord? Werkt 
de verlichting niet? Of liggen er 
stoeptegels los? Wij vinden het 
fi jn als u ons helpt door daar een 
melding van te maken. U kunt uw 
melding eenvoudig maken in een 
app: de MijnGemeente app. Ook 
kunt u uw melding maken via www.
leiderdorp.nl/melding. Heeft u 
meerdere onderwerpen waar u een 
melding over wilt maken? Maak dan 

voor ieder onderwerp een nieuwe 
melding aan.

Let op
U kunt uw melding anoniem maken, 
u hoeft uw gegevens dan niet achter 
te laten. Maar zonder gegevens 
kunnen wij geen terugkoppeling 
geven of aanvullende vragen stellen. 
Houd hier rekening mee als u uw 
melding maakt.

Stageplaatsen gezocht voor 
Stagebeurs071 
Op donderdag 2 september vindt 
de eerste online Stagebeurs071 
plaats. Studenten van 
mboRijnland locatie Leiden en 
erkende leerbedrijven uit de regio 
Leiden, Katwijk en de Duin- en 
Bollenstreek kunnen dan met 
elkaar kennismaken. Bedrijven 
worden opgeroepen om voor 
de zomervakantie stageplaatsen 
en leerwerkplekken aan te 
melden via de website www.
stagebeurs071.nl. Studenten 
van mboRijnland Leiden kunnen 
zich daar tot eind augustus op 
het aanbod oriënteren en één op 
één gesprekken plannen via een 
handig systeem. Op 2 september 
vinden deze gesprekken plaats 
tijdens de online stagebeurs.

Kennismaking
Het aanmelden van een 
stageplaats kan eenvoudig 
via www.stagebeurs071.nl. 
Erkende leerbedrijven die zich 
hebben aangemeld, worden 
gepresenteerd op deze website. 
Studenten van mboRijnland 
Leiden kunnen zich daar 
oriënteren en alvast lezen wat een 
bedrijf te bieden heeft en zoekt. 
Zien ze een leuke stageplaats? 
Dan maken zij een afspraak via 
een gereserveerd tijdblok. Deze 
ontmoeting vindt vervolgens 
online plaats op donderdag 
2 september. De stagebeurs 
start om 15.30 uur met een 

gezamenlijk online welkom via 
Teams. Vervolgens worden er 
één op één gesprekken gevoerd 
tussen bedrijven en studenten. 
De middag eindigt om 17.15 uur 
met een leuke afsluiting. Bedrijven 
die meedoen ontvangen nog 
een duidelijke instructie voor 
deelname.

Stagejager en erkenning
Bedrijven die niet online aanwezig 
kunnen zijn, kunnen contact 
opnemen met stagejager Cynthia 
Romijn. Zij gaat vervolgens aan 
de slag met het vinden van 
een koppeling tussen vraag 
en aanbod. Zij is bereikbaar 
via stagejager@economie071.
nl. Bedrijven die een erkend 
leerbedrijf willen worden 
kunnen contact opnemen met 
Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB). Dat kan via de website 
s-bb.nl. Meer informatie over 
Stagepact071 is te vinden op 
www.economie071.nl.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Gooit u vaker eten weg dan u zou willen? Dan kunt u de hulp inroepen van 
uw eigen coach. De Verspillingsvrije coach van Milieucentraal is een app die 
u tips op maat geeft tegen voedselverspilling.

Boomveiligheidscontrole start in juli
In de tweede helft van juli starten wij 
met het controleren van de bomen 
in Leiderdorp. Deze controle wordt 
met de VTA-inspectie methode 
uitgevoerd (Visual Tree Assessment). 
De aannemer van dit project is de 
Bomenwacht. Wij verwachten dat 
de VTA-inspectie in september klaar 
is. 

Wat is een VTA-inspectie?
Tijdens een VTA-inspectie bekijkt 
een inspecteur het uiterlijk van een 
boom. Aan de hand van het uiterlijk 
kan de inspecteur beoordelen of de 
boom gezond is en of een boom 
onderhoud nodig heeft. 

Met de uitkomst van de inspectie 
bepaalt de gemeente wanneer 
en op welke manier de boom 
onderhouden moet worden. Zo 
houden wij de bomen in Leiderdorp 
niet alleen gezond, maar ook veilig.



OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Elisabethhof
Realiseren van 7 nieuwe piketkamers 
(OLO 5940663)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 29 juni 2021

Buitengebied
Plaatsen van een geluidscherm langs 
de HSL aan de oostkant van het 
spoor (OLO 6123455)
Locatie: Kadastrale sectie B 
en perceelnummer 5544, nabij 
Hoogmade
Datum besluit: 1 juli 2021

Oranjewijk
Een in- en uitritvergunning ten 
behoeve van het creëren van een 

Raadsvergadering 12 juli
De raadsvergadering vindt plaats om 20.00 uur en is live te volgen 
via raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen 
4. Afscheid van raadslid Ü. Guney
5. Toelating tot de raad en beëdiging raadslid Van Boxsel
6. Benoeming burgerraadsleden Van Ulden en Güney 
7. Inspreekrecht
8. Vragenronde
9. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
10. Pinksterbloem Nota van Uitgangspunten Herontwikkeling locatie
11. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord-tracédeel Engelendaal
12. Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020
13. Economisch Beleidsplan 2021-2026
14. Benoeming leden Raad van Toezicht stichting PROOLeiden-

Leiderdorp
15. Jaarstukken 2020 
16. 1e Bestuursrapportage 2021
17. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
18. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
19. Lijst ingekomen stukken
20. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
21. Sluiting

BEKENDMAKINGEN EN 
MEDEDELINGEN

parkeerplaats op eigen terrein 
(OLO 5964337)
Locatie: Frederik Hendriklaan 1
Datum besluit: 6 juli 2021

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

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 

Een evenementenvergunning voor het 
organiseren van de Jaarmarkt op 4 
september 2021
Locatie: Laan van Berendrecht
Datum aanvraag: 1 juli 2021

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

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. 

REGIONALE 
COMMISSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Vrijdag 9 juli 2021 worden de 
volgende zaken behandeld:

Agenda
• Een bezwaarschrift gericht tegen 

de last onder dwangsom voor het 
plaatsen van goederen zonder 
vergunning op het openbaar 
toegankelijk gebied, nabij 
Bedrijvenweg 10-H te Leiderdorp 
(09.30 uur)

Informatie
Indien u een hoorzitting wilt bijwonen 
wordt aangeraden een e-mail te 
sturen naar: bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl dit in verband met 
het eventuele uitvallen van een zaak. 

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Leiderdorp maken bekend 
dat het college op 29 juni 2021 heeft 
besloten de hieronder genoemde 
panden aan te wijzen als gemeentelijk 
monument zoals bedoeld in artikel 3 
van de Erfgoedverordening Leiderdorp 
2008.

• Zijldijk 31/31a

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. 

BENOEMING LID 
VAN DE RAAD VAN 
DE GEMEENTE 
LEIDERDORP

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente 
Leiderdorp, maakt ingevolge artikel 
W 7 van de Kieswet bekend dat Van 
Boxsel, J A.M. (Joey) (m), wonende te 
Leiderdorp, bij besluit van maandag 
5 juli 2021 benoemd is tot lid van de 
raad van de gemeente Leiderdorp.
 
Het betreft de benoeming in de 
vacature die is ontstaan wegens het 
ontslag nemen als lid van de raad van 
de gemeente van Güney, Ü. (Ümit) (m), 
wonende te Leiderdorp.

De heer Van Boxsel zal op 12 juli de 
belofte afleggen en worden toegelaten 
tot de raad.
  
Leiderdorp, 5 juli 2021 
De voorzitter voornoemd,
L.M. Driessen - Jansen

De week van…  Huibrecht Bos (CDA)
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.

Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid…
En opeens komt alles tegelijk: terrassen gaan open, de restaurants 
ontvangen weer eters. En hé, opeens geen mondkapjes meer? 
Heerlijk en ook een beetje wennen. En natuurlijk gaat iedereen een  
prik halen. In mijn geval in Sporthal de Bloemerd. Het ziet er keurig 
uit en ik moest wel goed kijken om de sporen van sport en spel 
nog in de sporthal te herkennen. Ik heb zelfs al in de file gestaan. 
En - net als ‘vroeger’ - dat went nooit! 

Corona is voor iedereen die 
het gehad heeft een ziekte, 

die behoorlijk kon toeslaan. 
Maatschappelijk is corona steeds 

meer een situatie. Over een poosje 
hoop ik dat corona met name een 
tijdsaanduiding zal zijn. Dat begon 
trouwens al snel met verwijzingen 
naar ‘voor corona’. Waar het 
met name ging over alles wat we 
deden dat opeens niet meer kon: 
vliegen, feesten, winkelen, sporten, 
vakanties. 

Inmiddels zijn daar ‘aan het begin 
van corona’ en ‘tijdens de tweede 
golf’ bij gekomen. Het is nog wel de 
vraag of we ook binnenkort van ‘na 
corona’ gaan spreken. Vaccinaties 

helpen ons het normale leven weer 
in, maar dat beperkt zich nog tot de 
westerse wereld. 

In het ‘begin van corona’ ging het 
steeds over terug naar normaal 
en ‘het nieuwe normaal’. Daarbij 
de belangrijke vraag of alles weer 
zou herstellen zoals het was ‘voor 
corona’. Het nieuwe normaal 
is toch moeilijk te plannen. Het 
thuiskantoor en minder zakelijk 
reizen, dat zullen wel blijvertjes zijn. 
Maar vliegvakanties, handen en 
knuffels geven komen al voorzichtig 
terug. Dat zal dan ook wel voor 
overvolle agenda’s gelden. 

Wat dat betreft wens ik iedereen 
toe dat het mogelijk blijft om vaker 
te kunnen kiezen tussen digitaal 

en fysiek aanwezig. Tijdens de 
lockdown was het ‘te rustig’, maar 
voor corona was het ‘te druk’. Dus 
als ik nou iets hoop, dan is het dat 
we na corona een beter evenwicht 
vinden. Dat doen we zelf.

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


