
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
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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

20 juli
Digitale informatiebijeenkomst 
Ontwerp TVW en proces inspraak
Aanmelden via duurzaam@
leiderdorp.nl 

22 juli
Wandelen in de Munnikkenpolder 
met IVN-gidsen
19.30 uur
Onderaan de brug over de A4 

Nieuwe planning ophalen en 
uitdelen minicontainers
Bewoners in de laagbouw 
hebben een aantal weken 
geleden een brief gekregen over 
minicontainers. In de brief staat 
dat u nieuwe minicontainers 
krijgt. Ook staat er in de brief een 
planning. Helaas klopt de planning 
niet meer omdat wij vertraging 
hebben opgelopen. Hierbij vindt u 
de nieuwe planning. 

Vanaf maandag 12 juli
- nemen wij minicontainers voor 

GFT in. Dit duurt tot en met 
zaterdag.

- delen wij nieuwe minicontainers 
voor GFT uit. Dit duurt tot en 

met zaterdag. Wij delen eerst 
de nieuwe minicontainers 
uit op plekken waar oude 
minicontainers zijn weggehaald.

Vanaf maandag 19 juli 
(week 29)
- delen wij nieuwe minicontainers 

voor oud papier en karton uit. 
Dit duurt tot en met week 29.

- delen wij minicontainers uit 
die extra zijn aangevraagd 
(dus extra minicontainers ten 
opzichte van de standaard set). 
Dit duurt tot en met donderdag 
in week 29.

Mooi Leiderdorp
Prachtig, de Munnikkenpolder. Bedankt Frances Oosting, voor het delen 
van deze prachtige foto! 

GOED Leiderdorp
Gebruik de AfvalWijzer app!

De Afvalwijzer geeft u:
• een handig overzicht waarop u meteen kunt zien wanneer welk soort 

afval wordt opgehaald in uw straat.
• de mogelijkheid meldingen te ontvangen wanneer welke container buiten 

gezet moet worden.
• handige tips om afval GOED te kunnen scheiden: zo helpt u van afval 

grondstoffen te maken!

Eindelijk, we kunnen de 
Munnikkenpolder in!
IVN-gidsen wandelen op 
donderdagavond 22 juli tussen 
19.30 en 21.00 uur in de 
Munnikkenpolder, gaat u ook 
mee? We kunnen genieten van de 
vogels, eenden en de prachtige 
vergezichten. Ondanks het hoge 
water dit voorjaar; hebben de 
visdiefjes gebroed? Zijn de jongen er 
nog? Het is maaitijd, welke planten 
zijn nog te zien? 

Aanmelden
Aanmelden is verplicht, en kan door 
een e-mail te sturen naar Astrid 
Veerman: aveermanw@hetnet.nl. 
U ontvangt een bevestiging. We 
willen voorzichtig zijn en nemen nog 
steeds speciale maatregelen. We 
wandelen in groepjes van maximaal 
5 deelnemers per gids. Mondkapjes 
zijn niet verplicht, maar mogen wel.

Verzamelen
We verzamelen om 19.15 uur 

onderaan de brug over de A4 in 
de polder. De opgang naar de 
brug is te bereiken via de Willem 
Alexanderlaan, schuin tegenover 
het gemeentehuis. U kunt parkeren 
bij het gemeentehuis. Vanaf daar 
is het ongeveer 10 minuten lopen 
of fi etsen. U kunt er ook via de 
Boomgaardlaan komen; u kunt 
parkeren aan het eind en dan het 
pad naar het noorden volgen. 

Zorg voor voldoende kleding en 
neem vooral uw eigen kijker mee, 
want we kunnen onze kijkers niet 
uitlenen. Ook gebruiken we dit keer 
geen telescopen. 

Corona
De coronabesmettingen nemen op 
dit moment toe. Het kan gebeuren 
dat de gidsen extra aanpassingen 
maken. Houd na aanmelding uw 
e-mail in de gaten.

Laatste kans: lever uiterlijk 16 juli 
de teGOEDbon in!
Aanstaande vrijdag (16 juli) is 
de laatste dag waarop u de 
teGOEDbon nog kunt inleveren. 
Heeft u energiebesparende 
voorwerpen gekocht, zoals 
ledlampen, tochtstrips of een 
energiezuinige schakelaar? Of 
wilt u nog een energiescan van 
uw koopwoning (exclusief VvE-
appartementen) van adviesbureau 
Klimaatroute? Doe dan nog snel 
mee met de teGOEDbonactie via: 
www.goedleiderdorp.nl/tegoedbon. 



BEKENDMAKINGEN EN 
MEDEDELINGEN

RECTIFICATIE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
WEEK 27

VERLEEND
(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 
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.

OMGEVINGS- 
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Verwijderen van een draagmuur
Locatie: Dr. De Bruijnestraat 33
Datum ontvangst: 3 juli 2020

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Realiseren van een dakterras
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum besluit: 3 juli 2021

Achthoven
Vervangen van de rieten kap van de 
hooiberg (OLO 5898671)
Locatie: Ruigekade 3
Datum besluit: 9 juli 2021

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevel van de woning 
(OLO 6092201) 
Locatie: Heinsiuslaan 23
Datum besluit: 9 juli 2021

Vogelwijk
Realisatie van een brug en steiger 
(OLO 5826451)
Locatie: Plataandreef 3 
Datum besluit: 9 juli 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel in het 
achter- en zijdakvlak, isoleren 
van de kap en vervangen van 
de buitenbeglazing door hr++ 
isolatieglas (OLO 5632245)

Locatie: Hoofdstraat 39
Datum besluit: 7 juli 2021

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

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

Heel Leiderdorp
Collecte vergunning voor Prinses 
Beatrix Spierfonds van 23 augustus 
2021 tot en met 29 augustus 2021
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 6 juli 2021

Bloemerd
Een standplaatsvergunning voor een 
mobiel onderzoekscentrum voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker in 
de periode van 1 september 2021 
tot en met eind januari 2022 
Locatie: parkeerterrein van sportpark 
De Bloemerd 
Datum besluit: 13 juli 2021 

De bezwarentermijn van de 
verleende apv-vergunningen 
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. 

MELDINGEN

Noodkap
Noodkap van 3 Ulmus exoniensis 
‘Glabra’ in de Louise de Colignystraat 
ter hoogte van huisnummer 20 in 
verband met iepziekte. (herplant na 
renovatie van de Oranjewijk)

Noodkap
Noodkap van 1 Fraxinus excelsior 
halverwege de Ruigekade, de boom 
is dood. (herplant in plantseizoen 
2021/22)

De week van…  Eric Filemon (LPL)
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.

Slagboom
De vraag stellen aan een raadslid om iets aan het papier toe te 
vertrouwen over de periode van corona is ook de vraag stellen 
aan een inwoner, burger van Leiderdorp. Alle burgers van onze 
gemeente, maar ook die van de regio en van ons land, hebben 
ervaringen opgedaan waarmee in de toekomst verder geleefd 
moet worden. We zijn geconfronteerd met regels, belemmeringen, 
thuiswerken, overbelasting bij de zorg, het onderwijs, politie en 
hulpverleners. Om maar niet te zwijgen over het bedrijfsleven en 
met name de middenstand. We hebben er denk ik veel van geleerd, 
maar op het moment dat aan het eind van de tunnel de slagboom 
te snel omhoog gaat, komen we direct met beide benen op de 
grond te staan en in die tijd zijn we nu al terechtgekomen. Het 
gevolg is dat de slagboom vervangen wordt door een draaihek 
waarmee mondjesmaat weer teruggedraaid wordt naar de regels 
van weleer.

Ik denk dan ook dat we 
voorlopig moeten doorgaan met 
de anderhalve meter afstand, 
veelvuldig handenwassen en vooral 
iedereen vaccineren, want een 
slagboom kan ook op jouw hoofd 
terechtkomen. Persoonlijk heb ik 
de laatste anderhalf jaar ervaren 
dat de opgestelde regels onderdeel 
werden van geluk, hoop en verdriet 
binnen het gezin. Geluk bij de 
geboorte van een kleindochter, 
verdriet omdat de slagboom er voor 
zorgde dat je niet op bezoek kon 
gaan en hoop dat het goed zou 
gaan met moeder en dochter en 
natuurlijk ook de vader.

Geen geluk bij de woorden dat 
je vrouw ongeneeslijk was, maar 
de hoop dat ze toch nog tijd zou 
krijgen om langer bij haar kleinkind 
en ons te kunnen zijn. Maar dan 
toch het uiteindelijke verdriet dat ze 
ons te snel ging verlaten. Dit is het 
beeld dat voor mij altijd gelinkt zal 
blijven aan raadslid in de tijd van 
corona.

Dit is de werkelijkheid uit een 
coronaperiode vol regels en 
beperkingen die velen van ons 
helaas hebben meegemaakt. 
En daarom roep ik iedereen op 
voorlopig serieus om te gaan met 
de naleving van de regels, door 
de politiek opgesteld na advies 
van het RIVM, om op die manier 
een forse bijdrage te leveren aan 
de bestrijding van het coronavirus 
in welke vorm dan ook. Met 

de komende vakantie in het 
vooruitzicht wens ik u allen wijsheid 
toe.

Eric Filemon,
Raadslid LPL

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
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Alle gemeenten schrijven uiterlijk 
in 2021 een Transitievisie 
Warmte (TVW). Hierin staat hoe 
de gemeente aardgasvrij wordt 
vóór 2050. Op 13 juli 2021 heeft 
het college van burgemeester 
en wethouders de concept 
Transitievisie Warmte Leiderdorp 
vrijgegeven voor inspraak voor 
de periode van 15 juli t/m 10 
september 2021 ter inzage. U kunt 
de visie digitaal inzien op www.
leiderdorp.nl/aardgasvrij of bij de 
receptie in het gemeentehuis tijdens 
de openingstijden. 

In de Transitievisie Warmte staat 
aangegeven welke buurten kansrijk 
zijn om voor 2030 van het gas af 
te gaan. De TVW heeft een focus 
op de periode tot 2030 en wordt 
minimaal iedere vijf jaar herijkt. De 
visie is het begin van de aanpak om 
steeds minder aardgas te gebruiken 
en stapsgewijs over te stappen op 
duurzame warmteoplossingen in 
onze gemeente.  

Wethouder Rik van Woudenberg: 
“Om van het aardgas af te gaan 
moeten we samenwerken. Het 
is aan u wat de meest passende 

oplossing is voor uw huis of 
pand. Wij zorgen ervoor dat 
wij de mogelijkheden voor u in 
beeld hebben. Haalbaarheid, 
betaalbaarheid en betrouwbaarheid 
zijn belangrijke waarden om 
daadwerkelijk van het gas af 
te kunnen, daar zetten wij als 
gemeente ook op in. Daarnaast 
biedt de warmtetransitie kansen om 
de wijken duurzaam in te richten, 
waardoor het fi jn wonen, werken en 
recreëren is in Leiderdorp, ook voor 
de toekomstige generaties. Laten 
we hier samen mee aan de slag 
gaan!”

Aanpak
De aanpak bestaat uit het isoleren 
van woningen, waardoor minder 
warmte nodig is. Per wijk wordt 
onderzocht welk alternatief voor 
aardgas het meest geschikt is. 
Dit verschilt per wijk of buurt. 
De gemeente heeft samen met 
organisaties, bedrijven en inwoners 
uit Leiderdorp onderzocht wat het 
meest logische warmtealternatief 
is per wijk en waar eventueel 
gestart kan worden met een nadere 
verkenning. 

Hoe kunt u uw zienswijze 
indienen?
Tijdens de ter inzage periode 
kunt u uw reactie geven op de 
conceptvisie. Binnen deze periode 
kunt u digitaal uw reactie geven 
door een e-mail te sturen aan 
duurzaam@leiderdorp.nl onder 
vermelding van “Reactie op concept 
Transitievisie Warmte Leiderdorp” 
of per brief aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp t.a.v. Postbus 35, 2350 
AA te Leiderdorp.

Digitale informatiebijeenkomst 
Ontwerp TVW en proces inspraak
Op 20 juli en 2 september organiseren wij digitale 
informatiebijeenkomsten. U bent van harte welkom bij deze presentatie. 
De gemeente vertelt welke keuzes er zijn gemaakt en hoe u kunt 
reageren op de voorlopige Transitievisie Warmte. Aanmelden voor deze 
bijeenkomsten kan via duurzaam@leiderdorp.nl

Planning

Na de inzageperiode worden de reacties verwerkt in een nota 
van beantwoording en wordt de visie, waar nodig, bijgesteld. De 
conceptvisie wordt vervolgens besproken in het politiek forum van 11 
oktober 2021. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan, wordt de visie ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op 25 oktober 2021. 

Wat kunt u zelf al doen in aanloop naar een aardgasvrije 

toekomst? Antwoord op veel gehoorde vragen!

Hoe weet ik waar ik moet 
beginnen?
Maak eens een afspraak met een 
van de EnergieAmbassadeurs 
van Leiderdorp. Dit zijn wijk- of 
buurtgenoten die u vanuit eigen 
ervaringen en kennis helpen met 
praktische tips. Lees er meer over 
op goedleiderdorp.nl!  

Hoe weet ik wat werkt voor mijn 
type woning?
U kunt starten met een 
energieadvies of informatie van het 
Duurzaam Bouwloket Leiderdorp. 
Kijk voor informatie op www.
duurzaambouwloket.nl/leiderdorp 

Wat doe ik als ik nu al een 
nieuwe CV-ketel nodig heb?
Een CV-ketel is een fl inke 
kostenpost. Misschien moet uw 
ketel vervangen worden, maar 
kiest u nog niet voor een volledig 
elektrische warmtepomp. U 
kunt een nieuwe hr-ketel ook 
combineren met een zonneboiler 
of een hybride warmtepomp. Een 
hybride warmtepomp is een kleine 
warmtepomp mét een hr-ketel 
op gas voor de koudere dagen. 
Zo vervangt u direct een deel van 
het gasverbruik door duurzame 
energie. Op www.milieucentraal.
nl/energie-besparen/verwarmen-

opgas-of-hout/ vindt u een handige 
keuzehulp. 

Welke 
fi nancieringsmogelijkheden zijn 
er?
Hiervoor heeft u een aantal opties. 
Er zijn subsidies en speciale 
leningen met een lage rente. In 
sommige gevallen worden subsidies 
verstrekt als u met meerdere 
buurtbewoners samen aan de slag 
gaat of meerdere maatregelen 
ineens uitvoert. U vindt een 
overzicht van de mogelijkheden 
op de websites van het Duurzaam 
Bouwloket en Milieucentraal.

Bespaartips waar u energie van krijgt!
In de zomer is uw eerste zorg 
waarschijnlijk om het huis koel te 
houden in plaats van te verwarmen. 
Een airconditioner of ventilator 
verbruikt veel energie. Wist u dat 
zonwering aan de buitenzijde van 
het raam twee keer zo goed werkt 
als zonwerking aan de binnenzijde? 

Laat dus op tijd het zonnescherm 
of rolluik zakken, klap de parasol 
vast uit of plaats een schaduwdoek. 
Ook goede isolatie en een groen 
dak helpen om het huis koeler te 
houden. Handige tips voor na de 
vakantie: 

• Sluit de deuren in huis en 
verwarm alleen de ruimtes waar u 
bent. Bespaar jaarlijks tot € 240,-

• Zet de verwarming op 15° als u 
niet thuis bent. Bespaar jaarlijks 
tot € 170,-.

• Breng radiatorfolie aan. Bespaar 
jaarlijks tot € 130,-

Transitievisie Warmte Leiderdorp ter  inzage


