
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 11 AUGUSTUS 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.

AGENDA

Zomervakantie
Kijk voor diverse activiteiten op 
www.mijnleiderdorp.nl

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/
nieuwsbrief

Mooi Leiderdorp 
Gewoon, mooi Leiderdorp. Ingestuurd door Frances Oosting, bedankt voor 
het sturen! 

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…
… u (kapotte) drinkglazen weggooit 
bij het restafval en niet apart 
inzamelt bij het glas? Dit glassoort 
geeft problemen bij recycling 

omdat de smelttemperatuur anders 
is dan die van verpakkingsglas. 
Verpakkingsglas (zoals wijnfl essen 
en potjes van groenten) zamelt u 
apart in bij het glas.

Ter inzagelegging  Concept 
Verordening Jeugdhulp 2022
Het college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp maakt 
bekend dat hij in zijn vergadering van 
6 juli 2021 de ‘Concept-verordening 
Jeugdhulp Leiderdorp 2022’ voor 
inspraak heeft vastgesteld. De 
concept verordening ligt ter inzage 
tot en met 24 september.

De Concept-verordening 
Jeugdhulp Leiderdorp 2022
Om de herijkte visie 
‘Doorontwikkeling Jeugdhulp 
Leidse Regio; Samen Sterk voor 
de Toekomst van Jeugd(hulp)’ 
te borgen in lokale regelgeving 
is het wenselijk om een nieuwe 
verordening vast te stellen. De 
uitwerking van de visie heeft al zijn 
beslag gekregen in de aanbesteding 
van de gemeentelijke toegang 
tot jeugdhulp en de inkoop van 
specialistische Jeugdhulp per 2022. 
Deze uitwerking en de voorgestelde 
aanscherping op het gebied van 
persoonsgebonden budget vragen 
om borging in lokale regelgeving en 
daarmee om besluitvorming. 

Aangezien samenwerking in de 
Leidse regio voor het wijzigen 
van de verordening wenselijk en 
noodzakelijk is, is ervoor gekozen 
om de concept-verordening 
jeugdhulp 2022 in gezamenlijkheid 
op te stellen. Hiermee is het in de 
toekomst mogelijk om in de Leidse 
regio wijzigingen eenvoudiger en 
eenduidiger door te voeren. De 
wijzigingen met betrekking tot de 
specialistische jeugdhulp zijn ook 
afgestemd met de gemeenten in 
de regio Holland Rijnland. In alle 
betrokken gemeenten zullen de 
wijzigingen voor besluitvorming 
aan de gemeenteraden worden 
voorgelegd, zodat uniformiteit in de 
regio gewaarborgd is.

Ter Inzage
Conform artikel 21 van de huidige 
verordening is het van belang om 
u als inwoner vroegtijdig in de 
gelegenheid te stellen om advies 
uit te brengen bij de besluitvorming 
over deze verordening. Wij kunnen 
besluiten de verordening naar 
aanleiding van uw zienswijze aan 
te passen. Wij nemen dan uw 
mening over in het defi nitieve besluit. 
Maar dat hoeft niet. Wij wegen 
ieders belang en nemen dan een 
beslissing. 

De Verordening Jeugdhulp 
Leiderdorp 2022 en de 
bijbehorende bijlage Toelichting 

op de Verordening Jeugdhulp 
Leiderdorp 2022 zullen vanaf de 
dag van de ter inzagelegging tot 
en met vrijdag 24 september 2021 
digitaal beschikbaar zijn op de 
gemeentelijke website en op https://
zoek.offi cielebekendmakingen.nl.

Gedurende deze periode zijn de 
stukken op maandag, dinsdag 
en donderdag van 8.30 uur tot 
17.00 uur, op woensdag van 
8.30 uur tot 20.00 uur en op 
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur, 
in te zien bij de welkomstbalie 
van het gemeentehuis aan de 
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ 
Leiderdorp. 

Inspraak
Tijdens de inzagetermijn kan 
eenieder een reactie op de 
Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 
2022 inbrengen. Dit kan mondeling, 
maar wij geven de voorkeur aan een 
schriftelijke inspraakreactie. Vermeld 
altijd uw naam en adresgegevens. 
Anonieme reacties nemen wij niet in 
behandeling. 

Geeft u de voorkeur aan een e-mail, 
dan kunt u uw reactie versturen 
aan mevrouw Van Houten, o.v.v. 
concept Verordening Jeugdhulp 
Leiderdorp 2022: n.van.houten@
leiden.nl. 

Geeft u de voorkeur aan een 
schriftelijke reactie per brief dan 
kunt u deze inspraakreactie, o.v.v. 
concept Verordening Jeugdhulp 
Leiderdorp 2022, richten aan:

College van B&W Leiderdorp
t.a.v. T. Huis - team 
maatschappij
Postbus 35 
2350 AA  Leiderdorp 

Indien uw zienswijze mondeling 
wilt delen, dan kunt u telefonisch 
contact opnemen met Thaïsa Huis 
via telefoonnummer 071-5458500. 
Er zal dan een terugbelverzoek met 
u worden ingepland.

Vervolg
Nadat de inspraakprocedure 
is doorlopen, zullen wij de 
inspraakreacties bundelen. 
Uw zienswijze wordt anoniem 
opgenomen. De gebundelde 
zienswijzen inclusief de reacties 
van de gemeenten Zoeterwoude, 
Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 
zullen vervolgens met u worden 
gedeeld.



OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Verspreide huizen
Plaatsen van een nieuwe loods 
(OLO 6273805) 
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
1275 Sectie C
Datum ontvangst: 27 juli 2021

Voorhof
Het vervangen van een kozijn 
(OLO 6276595) 
Locatie: Kamperfoeliezoom 37
Datum ontvangst: 27 juli 2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6241249) 
Locatie: Meijelaan 4
Datum ontvangst: 28 juli 2021

Vogelwijk
Plaatsen van een pakket- en 
briefautomaat (OLO 6279297) 
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
5625 Sectie A
Datum ontvangst: 28 juli 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6262089) 
Locatie: Mauritssingel 182
Datum ontvangst: 29 juli 2021

Verspreide huizen
Plaatsen van een dakterras 
(OLO 6292579) 
Locatie: Hoofdstraat 232
Datum ontvangst: 4 augustus 2021

Verspreide huizen
Plaatsen van gevelreclame 
(OLO 6296073) 
Locatie: Bloemerd 1B
Datum ontvangst: 5 augustus 2021

INGETROKKEN (GEDEELTELIJK)

Kerkwijk
Betreft de bouw van 23 woningen 
project “Plantage” 2014-0225-OG01
Locatie: Hoogmadeseweg 41L 
Datum besluit: 10 augustus 2021
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure) 

Ouderzorg inclusief de Houtkamp
Vervangen van de kozijnen in de 
voorgevel (OLO 6073409)
Locatie: Tollenaersingel 26
Datum besluit: 30 juli 2021

Ouderzorg Inclusief de Houtkamp
Vervangen van de kozijnen in de 
voorgevel (OLO 6156153)
Locatie: Hartelstein 9
Datum besluit: 30 juli 2021

Binnenhof
Vervangen van een kozijn in de 
voorgevel (OLO 6187931)
Locatie: Luykendreef 12
Datum besluit: 30 juli 2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 5941275)
Locatie: Zijllaan 9
Datum besluit: 4 augustus 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6106731)
Locatie: Pijlkruidkreek 1
Datum besluit: 5 augustus 2021

Meer informatie 
over de gemeenteraad 

van Leiderdorp?

Kijk op 
www.raadleiderdorp.nl.

Afsluiting Sumatrastraat gemeente Leiden
Van 16 tot en met 29 augustus is de Sumatrastraat 
in beide richtingen afgesloten voor al het doorgaand 
verkeer. Het gaat om het deel vanaf de Lage Rijndijk 
tot aan de Surinamestraat.

Het verkeer wordt met gele borden omgeleid via de 
Zijldijk in de gemeente Leiderdorp en via de Lage 
Rijndijk en er worden verkeersregelaars ingezet.

Zwembad De Zijl blijft bereikbaar vanaf de kant van de 
Willem de Zwijgerlaan.

De straat is toe aan onderhoud en krijgt een nieuwe 
laag asfalt. Ook worden er enkele verkeerskundige 
verbeteringen doorgevoerd, zoals het aanpassen van 
de bushaltes, het verbreden van oversteekplaatsen en 
het aanleggen van een tweezijdig fi etspad ter hoogte 
van het Mare College.

Inloopspreekuur wethouder Rik 
van Woudenberg vanaf 
24 augustus
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.

U kunt vanaf maandag 24 
augustus iedere maandochtend 
tussen 11.00 en 12.00 uur zonder 
afspraak bij hem binnenlopen in het 
gemeentehuis. U kunt zich melden 
bij de balie. Vanzelfsprekend houden 
wij ons aan de coronamaatregelen.

Activiteiten Sportakkoord
Het is inmiddels 9 maanden geleden 
dat sportpartners, beweegpartners, 
maatschappelijke partners en 
gezondheidsaanbieders het 
Leiderdorps Sportakkoord sloten. 
Samen zetten zij zich in om meer 
inwoners van Leiderdorp blijvend 
te laten genieten van sport en 
bewegen. Een goed moment 
om een update te geven over 
de activiteiten die reeds vanuit 

het sportakkoord Leiderdorp 
hebben plaatsgevonden en de 
activiteiten die na de zomer starten! 
Zie hieronder een overzicht. 
Kijk voor meer informatie en 
aanmelden voor een activiteit op 
www.mijnleiderdorp.nl. Heeft u 
vragen, ideeën of suggesties? 
Neem contact met ons op via 
sportakkoordleiderdorp@gmail.com.

Start na de zomer

# Naam activiteit Samenwerking tussen Start

1 Hockeyclinics Leiderdorpse 
basisscholen  

LSC Alecto en basisscholen Schooljaar 2021-2022

2 Sport en spelmaterialen voor 
basisscholen

Incluzio Leiderdorp, 
vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs en 
basisscholen

September 2021

3 Sport en spel Zijlkwartier Incluzio Leiderdorp en 
buurtvereniging Zijlkwartier.

September 2021

4 Beweegactiviteiten multicultureel Incluzio Leiderdorp, GGD/
Centrum voor Jeugd en Gezin/
Jeugd en Gezinsteam en GJT 
Meerburg.

3 september 2021

5 Samen Vitaal Clubhuis de Derde Helft en 
Incluzio Leiderdorp

22 september 2021

6 MQ-scan Basisscholen Leiderdorp, 
Incluzio Leiderdorp 
en vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs.

September 2021 (gedurende 
schooljaar 2021-2022)

7 Freerunning voor kinderen met een 
beperking

Incluzio Leiderdorp en GJT 
Meerbug

10 september 2021

8 Zaterdagochtend zwemgroep Sportfondsen Leiderdorp en 
Triatlon ‘de Does’.

September 2021

9 Pilot 4 buiten beweeglessen voor 
mensen met niet aangeboren 
hersenletsel

LSC Alecto en Clubhuis de 
Clubhuis de Derde Helft.

Juni/ juli 2021.

Reeds plaatsgevonden

# Naam activiteit Samenwerking tussen Start

1 Schooltennis LTC de Munnik en Koningin 
Juliana School

14 juni 2021

2 BHV cursus LSC Alecto en Liethorp 2 juli 2021

3 Gesprek tussen partners in de 
Bloemerd en gemeente Leiderdorp 
over aspecten van veiligheid: 
verkeer, parkeren, verlichting en 
toezicht en handhaving

Verschillende partners in de 
Bloemerd

9 juni 2021

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

Achthoven
Het maken van constructieve 
doorbraken, vervangen en 
plaatsen van kozijnen, vervangen 
van dakpannen voor rieten 
dakbedekking, stuken van de 
buitengevel inclusief plaatsen 
natuurstenen plint (OLO 6125707)
Locatie: Achthovenerweg 62
Datum besluit: 9 augustus 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

Bloemerd
El Cid activiteiten bij Velocitas op 8, 9 
en 10 augustus 2021 van 08.30 uur 
tot 21.00 uur
Locatie: Bloemerd 7
Datum besluit: 27 juli 2021

Kalkhaven
Activiteiten eerstejaars studenten op 
8 en 9 augustus 2021 van 09.00 uur 
tot 23.00 uur
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum besluit: 27 juli 2021

Binnenhof
Ontheffi ng voor het plaatsen van 
een rupskraan op 24 augustus 2021 
tussen 18.00 uur en 00.00 uur
Locatie: achterzijde gebouw 
Statenhof, Reaal 2 F
Datum besluit: 4 augustus 2021 

Driegatenbrug
El Cid activiteiten bij Asopos de Vliet 
van 16 tot en met 21 augustus 2021 
van 10.00 uur tot 23.00 uur.
Locatie: Zijlstroom 137
Datum besluit: 4 augustus 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende 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. 




