
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 25 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
30 augustus
Raadsinformatieavond 
20.30 uur 
Online te volgen via 
raadleiderdorp.nl
2 september 
Digitale informatiebijeenkomst 
Transitievisie Warmte 
Aanmelden: 
duurzaam@leiderdorp.nl
7 september
Digitale bijeenkomst over parkeren

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/
nieuwsbrief

Mooi Leiderdorp 
“Deze foto maakte ik deze zomer tijdens een historische wandeling door het 
dorp op de Ommedijk, nu Hoogmadeseweg. Een plekje groen waar de tijd 
geen greep op heeft gehad.’’ Bedankt voor het insturen, Henk Caspers!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…
…het filter van een sigaret nooit 
vergaat? Hierin zit het plastic 
celluloseacetaat dat wel in kleinere 
stukjes uit elkaar valt, maar nooit 

vergaat. Laat uw sigaretten dus niet 
achter in de natuur.

Bron: Milieucentraal

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. In de periode van 15 
juli t/m 10 september 2021 ligt 
deze ter inzage voor inspraak. 
U kunt de visie digitaal inzien op 
www.leiderdorp.nl/aardgasvrij of de 
papieren versie lezen bij de receptie 
in het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. 

Visie
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 fijn 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.

Zienswijze indienen
Tijdens de inspraakperiode 
kunt u uw reactie geven op de 
conceptvisie. Stuur uw zienswijze 
uiterlijk 10 september 2021 naar 
duurzaam@leiderdorp.nl onder 
vermelding van ‘Reactie op concept 
Transitievisie Warmte Leiderdorp’. 
U kunt uw zienswijze ook per 
brief sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA te 
Leiderdorp.

Digitale informatiebijeenkomst
Op 2 september organiseren wij
een digitale informatiebijeenkomst 
over de visie. 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. U ontvangt 
daarna een uitnodiging met de link 
en het tijdstip van aanvang.

Voorkom overlast van meeuwen
Gekrijs, troep op straat en 
andere overlast door meeuwen. 
Deze klachten ontvangt de 
gemeente regelmatig. Zij kan en 
mag er echter niets tegen doen. 
Meeuwen vallen namelijk onder 
de Wet natuurbescherming. 
Deze verbiedt het opzettelijk 
verontrusten, verwonden of doden 
van beschermde diersoorten zoals 
meeuwen. Ook het wegnemen van 
hun nesten en het wegnemen van 
eieren uit nesten is verboden.

Wat kunt u doen?
- Voer geen meeuwen.
- Vertel mensen die meeuwen 

voeren dat dit niet wenselijk is.
- Maak mogelijke broedplaatsen 

onbereikbaar door een net te 
leggen of draden te spannen. 
Dit mag alleen als er nog geen 
nest op uw dak aanwezig is.

- Sluit uw afvalbakken goed af 
en zet geen vuilniszakken op 
straat.



OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Buitenhof
Vergroten van de 1e verdieping 
(OLO 6301597)
Locatie: Neptunus 1
Datum ontvangst: 9 augustus 2021

Kerkwijk
Vergroten van de 1e verdieping 
(OLO 6302123) 
Locatie: Hoofdstraat 60
Datum ontvangst: 9 augustus 2021

Baanderij
Afwijking van het bestemmingsplan 
(OLO 6291167)
Locatie: Rietschans 72a
Datum ontvangst: 9 augustus 2021

Voorhof
Plaatsen van een nokverhoging en 
een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning (OLO 6302341)

Locatie: Lisdoddekreek 35
Datum ontvangst: 9 augustus 2021

Oranjewijk
Vervangen oude houten kozijnen 
door de nieuwe kunststof kozijnen 
(OLO 6309985)
Locatie: Hoofdstraat 151
Datum ontvangst: 14 augustus 
2021

Vergroten van de woning en 
het splitsen van de woning in 2 
appartementen (OLO 6318167)
Locatie: Hoofdstraat 199
Datum ontvangst: 19 augustus 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Doeskwartier
Vervangen van de kozijnen met 
enkel glas en voordeur, verwijderen 
kozijn ankers en isoleren
van het dak aan de buitenzijde 
(OLO 5349567)
Locatie: Hoofdstraat 187
Datum besluit: 11 augustus 2021

Meer informatie  
over de gemeenteraad  

van Leiderdorp? 
 

Kijk op  
www.raadleiderdorp.nl.

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

Digitale bijeenkomst over 
parkeernota op 7 september
De gemeente werkt aan een 
nieuwe parkeernota. Die beschrijft 
de beleidsuitgangspunten voor 
het parkeren van auto’s, fietsen en 
andere voertuigen in Leiderdorp.

U kunt meedenken over het 
parkeerbeleid. Daarvoor 
houden wij een eerste (digitale) 
bijeenkomst op dinsdag 7 
september van 19.30 tot 21.00 
uur. Tijdens de avond krijgt u 
informatie over de aanpak en 
planning van de parkeernota. 
Daarna inventariseren we 
knelpunten en wensen over 
het parkeren in Leiderdorp. Die 
gebruiken we bij het maken van 
de parkeernota.

Aanmelden
Wilt bij de bijeenkomst aanwezig 

zijn? Stuur dan uiterlijk 31 
augustus een mail naar info@
leiderdorp.nl, onder vermelding 
van ‘Aanmelding bijeenkomst 
parkeernota’. Na aanmelding 
ontvangt u een uitnodiging 
en nadere informatie over de 
bijeenkomst.

Meer info
De parkeernota is de laatste 
van vier nota’s die voortvloeien 
uit de vorig jaar vastgestelde 
Mobiliteitsvisie. Eerder verschenen 
nota’s over circulatie, langzaam 
verkeer en openbaar vervoer. 
Informatie over de mobiliteitsvisie 
en de nota’s vindt u op www.
leiderdorp.nl/mobiliteitsplan. 
Bezoek voor informatie over de 
parkeernota www.leiderdorp.nl/
parkeernota.

Rectificatie
In de krant van 11 augustus 
plaatsten wij per ongeluk 
de onderstaande verleende 
omgevingsvergunningen onder 
het kopje Aangevraagd. Daarom 
publiceren wij ze opnieuw.

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

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 weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

BUITEN BEHANDELING

Bospolder
Plaatsen van 3 keukens in ruimtes 
welke voorheen zijn gebruikt als 
linnenopslag (OLO 6192403) 
Locatie: Persant Snoepweg 2 
Datum buiten behandeling: 12 
augustus 2021

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

Kalkhaven
Voor het organiseren van de 
introductieweek voor aankomend 
studenten van Augustinus in de 
periode van 29 augustus tot en met 
2 september 2021
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum besluit: 19 augustus 2021

Driegatenbrug
Voor het organiseren van de 
introductieweek voor aankomend 
studenten van in de periode van
24 augustus tot en met  
2 september 2021
Locatie: Zijlstroom 137
Datum besluit: 19 augustus 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende vergunningen loopt 6 
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. 

VERKEERSBESLUITEN

Opheffing 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 18 
augustus 2021 besloten tot het 
opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan
• Burchtplein ter hoogte van de 

toegang tot de Torenwacht 
huisnummers 82 t/m 97

• Klimopzoom ter hoogte van 
perceelnummer 54

• Rozemarijntuin ter hoogte van de 
toegang tot huisnummers 9 t/m 181

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 25 
augustus 2021. Om de stukken 
in te zien gaat u naar 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 25 
augustus 2021 tot en met 6 oktober 
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 6 oktober 2021 de tijd.

VERGADERINGEN

Regionale commissie 
bezwaarschriften
Op vrijdagmiddag 3 september 2021 
behandelt de commissie digitaal 
een bezwaarschrift gericht tegen 
de verleende omgevingsvergunning 
voor het maken van een glazen 
overkapping en het realiseren van 
een vrijstaand bijgebouw achter 
de woning aan de Van der Valk 
Boumanweg 228 te Leiderdorp.

Wilt u de hoorzitting bijwonen? 
Dan raden we u aan een e-mail te 
sturen naar bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl. Dit in verband met 
het eventuele uitvallen van een zaak.


