
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 21 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 vindt u via www.leiderdorp.nl/collecte.

Mooi Leiderdorp
Hierbij een foto van de vijver aan de Laan van Berendrecht. Een mooi stukje 
groen! Bedankt voor het insturen, Bianca Servaas!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week – 

Wist u dat…

…er steeds meer plaatsen komen waar wij luiers inzamelen? 
U kunt terecht bij:
- De Sterrentuin
- FloreoKids – Villa Picasso
- FloreoKids – Dromenland
- De Dartel
- FloreoKids – Kindcentrum De Brink
- FloreoKids – Kindcentrum Hoftuyn
- Milieustraat Leiderdorp
- Smallsteps Ziezo

Herinrichting Acacialaan
De Acacialaan krijgt een andere 
vormgeving. De gemeente gaat de 
weg inrichten als wijkweg met 30 
km/u. Die maximumsnelheid geldt 
nu ook, maar dat is niet te zien aan 
het uiterlijk van de weg. De nieuwe 
vormgeving moet dat veranderen.

Ontwerp maken
In het laatste kwartaal van 2021 
starten we met het ontwerptraject 
voor de Acacialaan. Samen 
met omwonenden en andere 
belanghebbenden maken we een 
nieuw ontwerp van de weg dat 
past binnen de beleidskaders. Via 
Gemeente aan Huis, de website en 
social media laten wij weten hoe u 
mee kunt denken met het nieuwe 
ontwerp. De uitvoering van de 
herinrichting is gepland in 2022.

De Acacialaan wordt een wijkweg. 
Dit is een nieuwe wegcategorie. 
Een wijkweg betekent dat de 
weg zowel een verblijfsfunctie 
heeft (een erftoegangsweg) 
als een verbindende functie 
(gebiedsontsluitingsweg). 

Waarom wordt de Acacialaan 
een wijkweg? 
In het nieuwe mobiliteitsbeleid van 
Leiderdorp is bepaald dat een aantal 
wegen wordt ingericht als wijkweg. 
De Acacialaan is er hier één van. 
Meer informatie over de andere 
projecten hoort u op een later 
moment.

De projecten staan ook de nota 
Circulatie, die de gemeenteraad 
in oktober 2020 vaststelde. De 
nota Circulatie is onderdeel van de 
mobiliteitsvisie ‘Bereikbaar en op 
weg’, die de gemeenteraad van 
Leiderdorp in januari 2020 heeft 
vastgesteld. De mobiliteitsvisie 
‘Bereikbaar en op weg’ is uitgewerkt 
in vier deelnota’s: nota Circulatie, 
nota Langzaam verkeer, nota 
Openbaar vervoer en nota van 
beantwoording. De mobiliteitsvisie 
bevat de doelen en uitgangspunten 
van het mobiliteitsbeleid 2020-2030. 
Meer informatie daarover leest u op 
www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan.

Proces
In de periode van juli tot 
september gaan wij alvast alle 
belanghebbenden informeren 
over de geplande herinrichting. 
Ook onderzoeken we welke 
verbeteringen op de aangrenzende 
wegen/kruisingen mogelijk zijn. 
Daarna start een ontwerptraject met 
omwonenden. Na de vaststelling 
van het nieuwe wegontwerp volgt 
een formele inspraakprocedure 
over de (verkeers)besluiten 
die voor de uitvoering van de 
herinrichting nodig zijn. Iedereen 
krijgt dan de gelegenheid om de 
conceptbesluiten in te zien en er 
eventueel een reactie op te geven.

Meer informatie over dit project vindt 
u op www.leiderdorp.nl/acacialaan.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Realiseren van een uitbouw 
Locatie: Hoofdstraat 57
Datum ontvangst: 16 juli 2021

VERLEEND 
(uitgebreide  procedure)

Zijlkwartier
Aanvraag brandveilig gebruik
Locatie: Simon Ouwerkerkstraat 42
Datum besluit: 16 juli 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 

loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(reguliere procedure)

Buitenhof
Vervangen van de houten kozijnen 
door kunststof (OLO 6152055)
Locatie: Hoofdstraat 151
Datum besluit: 12 juli 2021

Voorhof
Het plaatsen van een airconditioning 
(buiten-unit)  (OLO 6144634)
Locatie: Kamperfoeliezoom 23
Datum besluit: 14 juli 2021

APV-VERGUNNINGEN
VERLEEND

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 
driehoekreclameborden voor VVD 
om de inwoners van Leiderdorp 
‘Welkom thuis’ te heten in de 
periode van 23 augustus 2021 tot 3 
september 2021.
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 13 juli 2021 

Voorhof
Het organiseren van 
circusvoorstellingen in de periode 
van 16 tot en met 19 augustus 2021
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 20 juli 2021



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

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 13 juli 2021 heeft 
besloten de hieronder genoemde 
panden aan te wijzen als gemeentelijk 
monument zoals bedoeld in artikel 
3 van de Erfgoedverordening 
Leiderdorp 2008.

• Achthovenerweg 23

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. 

VERKEERSBESLUITEN

Betreft: Verkeersbesluit voor de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats.
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 21 
juli 2021 besloten tot de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de Zomerkade ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 74 t/m 84 te 
Leiderdorp

Betreft: verkeersbesluit voor het 
aanwijzen van vier parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 21 juli 2021 
besloten tot het aanwijzen van  
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen in de 
Harry Mulischstraat ter hoogte van 
perceel 1 te Leiderdorp. Hiervan 
worden er in de eerste instantie twee 
parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 21 juli 
2021. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad. klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder het 
kopje ‘uitgebreid zoeken’ kiest uw 
officiële bekendmakingen. Vervolgens 
kiest u bij ‘Type organisatie(s)’ voor 
‘Gemeente’. Bij ‘Publicerende 

organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp 
en bij ‘Onderwerp(en)’ kiest u voor 
‘Verkeer’. Dan klikt u op ‘Start 
zoekopdracht’.

De stukken liggen eveneens van 21 
juli 2021 tot en met 1 september 
2021 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (gedurende 
openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op grond 
van hoofdstuk 6 van de Algemene 
wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
tegen het collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en 
met 1 september 2021 de tijd.

BEKENDMAKING 
VASTGESTELD 
BESTEMMINGSPLAN 
POLDER ACHTHOVEN 
2020

Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 
en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad 
van Leiderdorp bij besluit van 12 juli 
2021 het bestemmingsplan Polder 
Achthoven 2020 gewijzigd heeft 
vastgesteld. Het vaststellingsbesluit ligt 
samen met de bijbehorende stukken ter 
inzage in het kader van beroep (zie ter 
inzage termijn).

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied is globaal begrensd 
door achtereenvolgens: de 
Does, de Achthovenerweg en de 
gemeentegrens. Binnen het plangebied 
vervangt dit bestemmingsplan het 
bestemmingsplan Polder Achthoven 
2016.

Aanleiding voor het nieuwe 
bestemmingsplan betreft:
 - Bouwvlakken abusievelijk 

opgenomen over volledige perceel;
 - Woongebruik onduidelijk 

geformuleerd;
 - Regeling voor oppervlakte aan 

bijgebouwen onduidelijk;
 - Aansluiten bij de gebruikelijke 

systematiek van bestemmen;
 - Verduidelijking aanbrengen bij 

panden met cultuurhistorische 
waarden;

 - Bestemmen aantal recente 
ontwikkelingen;

 - Verduidelijking van de regeling voor 
ruwvoerteelt.

Wijzigingen ten behoeve van 
vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn 
aanpassingen gedaan aan het 
ontwerpbestemmingsplan. De 
aanleiding hiervoor zijn de ontvangen 
zienswijzen. Voor een overzicht 
van de ingekomen reacties en de 
aangebrachte wijzigingen is de Nota 
zienswijzen opgesteld. Deze nota (met 
staat van wijzigingen) is opgenomen bij 
het vastgestelde bestemmingsplan en 
dus voor eenieder raadpleegbaar.

Ter inzage vastgestelde besluiten
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 
van 22 juli 2021 t/m 1 augustus 2021 
ter inzage in het kader van beroep. 
Het bestemmingsplan is digitaal 
raadpleegbaar via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-
VG01). Een pdf-versie te raadplegen via:
http://ro-online.leiderdorp.
org/productie/NL.IMRO.0547.
BPachthoven2020-VG01

Het schriftelijke 
ontwerpbestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning kunnen tijdens 
openingstijden worden ingezien bij 
de receptiebalie in het gemeentehuis, 
Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. 
Wilt u een toelichting? Maakt u dan een 
afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan kan gedurende 
de termijn van de ter inzage legging 

beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. De mogelijkheid om beroep in te 
stellen bestaat voor:
• Belanghebbenden die tijdig hun 

zienswijze bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht; 

• Belanghebbenden die bezwaar 
hebben tegen de aangebrachte 
wijzigingen; 

• Belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten, dat zij niet tijdig 
zienswijzen over het ontwerp bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben 
gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking voor 
het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. 

Degene die beroep instelt kan daarom 
ook een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, op 
bovengenoemd adres. 

Vermeldt u dan wel duidelijk dat 
u beide doet alsook tegen welk(e) 
besluit(en). U kunt een verzoek om 
voorlopige voorziening ook later in 
de beroepsprocedure indienen. Het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na het verstrijken van de 
beroepstermijn als geen verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan.

Informatie
Voor vragen over het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met Dave van der 
Pol, tel. (071) 54 58 536 of 
via e-mailadres: d.van.der.pol@
leiderdorp.nl

Leiderdorp , 21 juli 2021


