
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 8 SEPTEMBER 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

5 tot en met 11 september 
KWF Kankerbestrijding

12 tot en met 18 september
Prinses Beatrix Spierfonds

Sommige goede doelen werven 
donateurs aan de deur. Een 
overzicht hiervan vindt u op www.
leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA
13 september
Politiek forum
20.00 uur
Volg live op raadleiderdorp.nl

28 september
Training doortrappen
’s Ochtends of ’s middags
Van Poelgeestlaan 2
Opgeven: zie bericht 

Mooi Leiderdorp 
Een mooie zonsondergang in het mooie Leiderdorp. Een tijdje geleden 
ingezonden door Frances Oosting. Bedankt voor het insturen!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat...
… u nietjes en plakband niet hoeft 
te verwijderen als u papier in de 
oud-papierbak gooit? Kleine delen 
metaal of plastic worden uit het 

papier gezeefd. Grotere delen, 
bijvoorbeeld de folie om tijdschriften 
en folders, mogen niet in de 
oud-papierbak. Die horen bij het 
restafval.

Veldwerk Koopstromenonderzoek 
2021 in september van start
Groot onderzoek naar 
koopgedrag in de Randstad, 
Noord-Brabant en een 
groot deel van Flevoland en 
Gelderland

De detailhandel is de afgelopen 
jaren veranderd. Gemeenten en 
provincies zetten zich samen met 
winkeliers in voor aantrekkelijke 
binnensteden, dorpscentra en 
een compleet winkelaanbod. Om 
dit zo goed mogelijk te doen, start 
begin september een grootschalig 
consumentenonderzoek in de 
Randstad, Noord-Brabant, 
een deel van Flevoland (Almere 
en Lelystad) en een deel van 
Gelderland (regio Rivierenland). Dit 
onderzoek brengt in beeld waar 
inwoners kopen en hoe tevreden 
ze zijn over de winkelgebieden. 
Ook de gemeente Leiderdorp 
doet mee aan het onderzoek. 
I&O Research en bureaus BRO 
en BSP voeren het onderzoek 

uit in opdracht van de Provincies 
Noord-Brabant, Noord-Holland, 
Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland 
en de gemeenten Almere en 
Lelystad. 

Begin september ontvangt een 
groot deel van de huishoudens 
een uitnodiging om deel te nemen 
aan het onderzoek. Inwoners 
die geen brief krijgen, maar wel 
graag willen meedoen kunnen 
de vragenlijst invullen op www.
startvragenlijst.nl/koopgedrag. 
Onder alle deelnemers van 
het onderzoek worden 100 
horecacadeaukaarten van 25 euro 
verloot.

Meer informatie
Voor meer informatie over het 
onderzoek is er de website www.
kso2021.nl. Daar staat onder 
andere een kort filmpje met uitleg 
over het onderzoek. Mailen kan 
naar info@kso2021.nl. 

Doe mee aan de training Doortrappen
Blijf veilig en fit op de fiets
Op dinsdag 28 september kunt 
u gratis meedoen aan de fysieke 
training Doortrappen. In een 
gevarieerd programma krijgt u 
praktische tips hoe u alert en fit 
op de fiets deelneemt aan het 
verkeer. En langer plezier houdt in 
fietsen. De training vindt plaats bij 
de Scheppingskerk aan de Van 
Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. U kunt 
kiezen voor de ochtend of middag.

Programma
•  Een check voor uw (elektrische) 

fiets door een fietsenzaak. Staat 
uw zadel of stuur op de juiste 
hoogte? Is de bandenspanning 
nog voldoende?

•  Een behendigheidsparcours 
onder begeleiding. U krijgt dan 
tips voor veilig op- en afstappen, 
remmen en fietsen op rotondes.

•  Een uurtje verkeerstheorie 
om uw kennis van de huidige 
verkeersregels op te frissen.

•  Samen met een fysiotherapeut 
kijken met welke oefeningen u zo 
lang mogelijk prettig kunt blijven 
fietsen en nog veel meer.

Laat u verrassen en doe mee!

Hoe lang duurt de training?
De training wordt 28 september 
2 keer gegeven. U kunt kiezen 
voor de ochtend (9.30 tot 
12.30 uur) of middag (13.30 tot 
16.45 uur). Deelnemers aan het 

ochtendprogramma kunnen zich 
ook opgeven voor een gezamenlijke 
fietstocht in de middag door de 
mooie omgeving van Leiderdorp.

Hoe meldt u zich aan?
Wilt u meedoen? Geef u dan voor 
17 september op. Dat kan op 
verschillende manieren:
•  via het aanmeldformulier 

op www.leiderdorp.nl/
verkeersveiligheid;

•  bij de receptie van het 
gemeentehuis (Willem-
Alexanderlaan 1);

•  bij de receptie van Incluzio 
in de Sterrentuin (Van 
Diepeningenlaan);

•  op woensdag bij de 
bijeenkomsten van De Derde 
Helft in het clubgebouw van RCL 
in de Bloemerd;

•  op donderdag bij hockeyclub 
LSC Alecto in de Bloemerd. 

Deelname is gratis en is mede 
mogelijk door een subsidie van 
de provincie Zuid-Holland. Na 
aanmelding ontvangt u een 
bevestigingsmail met de tijd waarop 
u wordt verwacht.

Zien wij u op 28 september?



BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
De bekendmakingen en 
mededelingen zijn ook te vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

De Baanderij
Aanpassing verbouwing Boulderhal 
(OLO 6343503) 
Locatie: Draadbaan 49
Datum ontvangst: 1 september 
2021

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
6347951)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 57
Datum ontvangst: 3 september 
2021

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Bospolder
Plaatsen van een inkoopstation voor 
stroom (OLO 6236941)
Locatie: Bospolder 11
Uiterlijke beslisdatum: 19 oktober 
2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college. Vermeld daarbij in 
ieder geval uw naam, adres, de 
datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen u het bezwaar 
maakt en de reden van het bezwaar. 
Vergeet niet het bezwaarschrift te 
ondertekenen. 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. 

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

Politiek forum op 13 september
Het politiek forum vindt plaats om 
20.00 uur. U kunt de vergadering 
live volgen op raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
  a. Afscheid burgerraadslid 

Leander Tramper 
 b. Beëdiging burgerraadsleden 
de heer Ü. Güney en mevrouw 
M. van Ulden

4.  Wensen en bedenkingen 
principebesluit wijziging 
structuur samenwerking 
bedrijfsvoering Leidse regio 

5.  SP71 Zienswijze op 
ontwerpbegrotingswijziging 

6.  volgende uit de eerste 
Tertaalrapportage 2021 

7.  Kaders voor afval- en 
grondstoffenbeleid 

8.  Beleidsplan schuldhulpverlening 
2021-2024

9.  Klankbordgesprek: taskforce 
sociaal domein

10.  Terugkoppeling vanuit 
gemeenschappelijke regelingen 
en samenwerkingsverbanden

10. Rondvraag 
12.  Vaststellen verslag Politiek 

Forum 5 juli 2021 
13. Sluiting


