
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 28 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

Verschillende momenten
Diverse activiteiten
Bekijk www.mijnleiderdorp.nl voor 
de agenda
Opgeven kan ook via 
www.mijnleiderdorp.nl 

2 september
Digitale informatiebijeenkomst 
Transitievisie Warmte
Aanmelden: 
duurzaam@leiderdorp.nlVolg de gemeente Leiderdorp: 

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

Regels voor hondenbezitters en 
handhaving
Loslopende honden en hondenpoep 
zijn grote ergernissen voor veel 
inwoners. Daarom brengen we 
enkele regels nog eens onder 
de aandacht. De regels voor 
hondenbezitters zijn vastgelegd in de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) en zijn te vinden via 
www.leiderdorp.nl/honden.

Aanlijnplicht
In onze gemeente moeten honden 
binnen de bebouwde kom zijn 
aangelijnd. Er zijn gebieden 
aangewezen waar honden mogen 
loslopen. Daarnaast zijn er locaties 
waar honden slechts van 1 oktober 
tot en met 31 maart mogen loslopen 
omdat buiten deze periode veel 
vogels broeden. Let op, op deze 
locaties moeten de honden in het 
voorjaar en zomer dus aan de lijn.

Naast de informatie op onze 
website staan er in parken de 
Houtkamp en de Bloemerd algemene 
informatieborden met onder andere 
de losloopgebieden in de parken. 

Opruimplicht
Het is verboden om hondenpoep 
achter te laten in de openbare ruimte. 

Speelplaatsen
Op speelplaatsen en -veldjes mogen 
geen honden komen.

Een prettige leefomgeving creëren 
we samen. Hou dus rekening met 
elkaar door deze regels na te leven.

Voor houders (in het bezit van een 
bewijs van een gecertifi ceerde 
hulphond), van een hond die 
zich vanwege handicap door een 
geleidehond of sociale hulphond 
laten begeleiden gelden in sommige 
gevallen andere regels. Lees 
hiervoor de APV op www.leiderdorp.
nl/honden. 

Handhaving
Met de informatiemiddelen maken 
wij de regels voor iedereen 
zichtbaar. Mocht iemand zich 
desondanks niet aan de regels 
houden, dan treden wij op. Om 
ervoor te zorgen dat de regels ook 
daadwerkelijk worden nageleefd, 
houden onze buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) 
in de komende periode extra 
handhavingscontroles.

Start herinrichting Simon Smitweg
Begin september start de 
herinrichting van de Simon Smitweg. 
De Simon Smitweg wordt opnieuw 
ingericht als tweerichtingsweg van 
het kruispunt Persant Snoepweg 
– Engelendaal tot en met het 
kruispunt Simon Smitweg – Willem-
Alexanderlaan. Alle werkzaamheden 
zijn naar verwachting in maart 2022 
uitgevoerd. 

Omleidingen 
De Simon Smitweg wordt tijdens de 
werkzaamheden afgesloten voor al 
het doorgaande verkeer. Er worden 
omleidingen ingesteld. Omdat wij in 
vier verschillende fases werken, zijn 
er verschillende omleidingsroutes. 
De aannemer en de gemeente 
communiceren tijdens de fases 
over de omleidingsroutes. De 
woningen van Holtlant en het Hofje 

van Holtlant, de milieustraat en de 
brandweerkazerne blijven tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar. 

Direct omwonenden van de Simon 
Smitweg ontvangen een brief van 
de gemeente en de aannemer met 
aanvullende informatie over de 
werkzaamheden. Meer informatie 
over herinrichting vindt u op de 
projectwebsite: www.leiderdorp.nl/
simonsmitweg. Hier kunt u ook het 
ontwerp van de Simon Smitweg 
bekijken. 

Aannemer
De gemeente heeft 
opdracht verleend aan 
aannemingsmaatschappij van 
Gelder B.V. uit Bergschenhoek om 
het werk uit te voeren.

Concept Transitievisie Warmte 
Leiderdorp ter  inzage
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 in zien 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 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

Bomen met iepziekte gekapt
Langs de Van Diepeningenlaan, 
ter hoogte van de Brasserie Park 
is een iep gekapt die besmet 
was met iepziekte. Ook hebben 
wij vorige week 3 iepen moeten 
kappen vanwege dezelfde 
ziekte. Wij proberen verdere 
besmettingen van iepen in de 
omgeving te voorkomen. Daarom 
is de boom direct verwijderd. 

De ziekte van de bomen 
is geconstateerd door de 
Bomenwacht, die de bomen 
in Leiderdorp controleert op 
gezondheid. Meer informatie over 
de inspectie vindt u op https://
www.leiderdorp.nl/inwoner/
nieuws/boomveiligheidscontrole_
start_in_juli/.

Johan Kranenburg overleden
Met droefenis ontvingen wij het 
bericht van het overlijden van 
fotograaf Johan Kranenburg. 
Johan was een markante 
verschijning. Altijd vriendelijk, 
goedlachs en met zijn camera 
in de aanslag. Daarmee maakte 
hij ontelbare foto’s van en in 
Leiderdorp. Op deze manier 

creëerde hij een prachtig en 
compleet beeld van ons dorp. 
Hij laat zo iets heel waardevols 
achter. Wij wensen zijn vriendin 
en familie veel sterkte.  

College van burgemeester en 
wethouders en gemeenteraad 
Leiderdorp



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Verspreide Huizen
Plaatsen van een inkoopstation voor 
stroom (OLO 6236941) 
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
4706
Datum ontvangst: 14 juli 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een dakopbouw en een 
erker (OLO 6255229) 
Locatie: Mauritssingel 108 
Datum ontvangst: 20 juli 2021

De Baanderij
Plaatsen reclame en aanpassen van 
de gevels (OLO 6262877) 
Locatie: Draadbaan 49 
Datum ontvangst: 22 juli 2021

Buitenhof Midden West
Plaatsen van een uitbouw 1e 
verdieping en een dakkapel 
(OLO 6263775) 
Locatie: Leidekker 12 
Datum ontvangst: 22 juli 2021

VERLEEND 

Een omgevingsvergunning voor 
het verplanten/verplaatsen van 
twee Leilinden (OLO 6142425) van 
overzijde van de Engelendaal / Laan 
van Berendrecht naar het plein 
Statendaalder
Locatie: Engelendaal / Laan van 
Berendrecht
Datum besluit: 21 juli 2021

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(reguliere procedure)

Buitenhof Midden West
Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak (OLO 6165235)
Locatie: Koningshof 26
Datum besluit: 19 juli 2021

Buitenhof Midden West
Plaatsen van een dakkapel en een 
uitbouw (OLO 6165159)
Locatie: Leidekker 12
Datum besluit: 21 juli 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

VERLEEND

Ouderzorg
Het organiseren van een brocante 
markt op 4 zondagen in augustus 
2021
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum besluit: 21 juli 2021

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

MELDINGEN

NOODKAP

Ouderzorg
Eén Ulmus Hollandica Belgica in de 
berm aan de Van Diepeningenlaan 
tegenover huisnummer 11, naast 
Brasserie Park in verband met 
iepziekte. (herplantplicht)

Mooi Leiderdorp
Een prachtige foto van de Doeshaven. Bedankt Frances Oosting, voor het 
insturen!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -
Heeft u lege batterijen? Onthoud de 
slogan ‘Waar je ze koopt, kun je ze ook 
inleveren.’ Bij alle verkooppunten van 
batterijen vindt u namelijk een bak waarin 
u lege batterijen in kunt leveren. Ook vindt 
u op veel andere plekken inleverpunten, 
zoals basisscholen en campings. Een 
overzicht van inleverpunten vindt u op 
www.legebatterijen.nl/inleveren/waar-
inleveren/. 

Het apart inzamelen van batterijen is 
belangrijk, omdat er schadelijke stoffen 
in batterijen zitten. Daarom mogen deze 
niet bij het restafval. Ook kunnen we 
de onderdelen van batterijen opnieuw 
gebruiken.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN

Meer informatie 
over de gemeenteraad 

van Leiderdorp?

Kijk op 
www.raadleiderdorp.nl.


