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

COLLECTE
12 t/m 18 september 2021 
Prinses Beatrix Spierfonds 

19 t/m 25 september 2021 
Nierstichting

Sommige goede doelen 
werven donateurs aan de deur. 
Een overzicht hiervan vind je via 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA
18 september
World Cleanup Day met de 
Straatjutters
10.30 uur
Atrium Sterrentuin

20 september
Raadsvergadering
20.30 uur
Live te volgen op raadleiderdorp.nl

Meer informatie 
over de gemeenteraad 

van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Mooi Leiderdorp 
‘’Deze foto maakte ik langs de Achthovenerweg, waar schitterende boerderijen 
staan.’’ Henk Caspers stuurde de foto in, bedankt!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -
Aanstaande zaterdag (18 
september) is het World Cleanup 
Day. Over heel de wereld steken 
vrijwilligers de handen uit de 
mouwen om de omgeving op te 
ruimen. Doet u ook mee? U kunt 

een gratis grijper aanvragen bij de 
gemeente. Stuur daarvoor een 
e-mail naar wijkregie@leiderdorp.nl, 
of bel het algemene nummer 
(071 – 54 58 500).

Overlast door bladluizen
De gemeente Leiderdorp krijgt 
regelmatig meldingen over een 
plakkerige substantie die uit de 
bomen druipt. Deze komt terecht op 
auto’s, stoepen en planten.

Het plakkerig goedje is honingdauw, 
en wordt geproduceerd door 
bladluizen. Deze komen vooral 
voor op lindebomen, maar soms 
ook op esdoorns, haagbeuken of 
eikenbomen. Bladluizen zijn vooral 
actief als het warm is. Daarom 
ervaren we de meeste overlast in 
mei tot en met september. Als het 

regent, vermindert het aantal luizen 
op bomen.

Bestrijden
Luizen en honingdauw zijn niet 
schadelijk voor de gezondheid. 
Maar de honingdauw geeft wel 
overlast. Daarom bestrijden wij 
de luizen door lieveheersbeestjes 
te plaatsen. Deze zijn één van de 
natuurlijke vijanden van de luizen, 
zij eten die op. Wij gebruiken geen 
chemische bestrijding, omdat dit 
slecht is voor het milieu en zo ook 
andere insecten doodgaan.

Polder in het Park & afscheidsbijeenkomst 

Afscheid stichting 
Land van Wijk & Wouden
Stichting Land van Wijk & 
Wouden neemt op woensdag 
22 september afscheid van 
de regio met ‘Polder in het 
Park’ en een feestelijke 
afscheidsbijeenkomst. Om 
inwoners van de regio en 
partners te bedanken voor 
hun steun en enthousiasme in 
de afgelopen 14 jaar, nodigt 
het bestuur van de stichting 
iedereen uit. 

Alle kinderen in de regio Land van 
Wijk en Wouden en hun ouders 
of begeleiders zijn woensdag 
22 september van 14.00 tot 
16.00 uur welkom bij ‘Polder in 
het Park’. Dit vindt plaats op het 
evenemententerrein van park 
De Houtkamp in Leiderdorp. 
Milieu Educatief Centrum 
(MEC) Leiderdorp zorgt voor 
een activiteitencarrousel. Op 
het programma staan diverse 
activiteiten, zoals een proeverij uit 
de polder, een wormenonderzoek 
en levend ganzenbord over 
weidevogels. Aan het einde van de 
middag gaat iedereen naar huis met 
een echt boerenijsje van De Dames 
van Akkerlust. Wilt u komen? Meld 
u dan aan door een e-mail te sturen 
naar mec@leiderdorp.nl. Ook BSO’s 
zijn welkom.

Afscheidsbijeenkomst
Voor alle partners en betrokkenen bij 
stichting Land van Wijk & Wouden 
is er op woensdag 22 september 
van 16.00 tot 18.00 uur een 
afscheidsbijeenkomst bij Brasserie 
Park in Leiderdorp. Dan is te zien 

wat de stichting allemaal mogelijk 
heeft gemaakt in de afgelopen 14 
jaar. Er zijn speeches, foto’s, fi lmpjes 
en pitches van ondernemers. 
Uiteraard is er voldoende ruimte 
om met een hapje en een drankje 
afscheid te nemen, na te praten en 
wellicht plannen te maken voor de 
toekomst. Wilt u erbij zijn? 
Stuur dan een e-mail naar 
info@landvanwijkenwouden.nl. 

Gouden Polderpenning
Rond 17.00 uur overhandigt 
voorzitter van de stichting, 
burgemeester Laila Driessen, 
de Gouden Polderpenning. Dit 
voorjaar zijn als afscheidscadeau 
aan de regio polderpenningen 
uitgereikt aan diverse initiatieven. 
Populair zijn de aanvragen voor 
het beleven van de polder en de 
boerderij en ook zijn veel aanvragen 
voor verbetering van biodiversiteit 
gehonoreerd. In totaal is er 35.000 
euro uitgereikt aan deze initiatieven. 
Drie initiatieven zijn genomineerd 
voor de Gouden Polderpenning 
van 1500 euro. Na een korte pitch 
van de genomineerden kiezen 
aanwezigen de winnaar van de 
Gouden Polderpenning. 

Het is jammer dat stichting Land 
van Wijk & Wouden moet stoppen, 
maar het bestuur is enorm verheugd 
dat de stichting op deze positieve 
manier afscheid kan nemen van 
de regio. Graag verwelkomen wij 
u op woensdag 22 september 
bij ‘Polder in het Park’ of bij de 
afscheidsbijeenkomst.

Tijdelijke sluiting milieucorner aan 
de Wilddreef/Lijnbaan
In verband met werkzaamheden 
wordt de milieucorner aan 
de Wilddreef/Lijnbaan tijdelijk 
opgeheven. Het gaat om de 
bakken voor papier, glas en 
textiel. Na de werkzaamheden 
komt de milieucorner weer terug. 

U kunt uw afval tijdelijk brengen 
naar andere milieucorners, 
bijvoorbeeld aan de Van der 
Marckstraat of de Houtschans. 
Meer locaties vindt u op www.
mijnafvalwijzer.nl. 



De week van… Marlies van Beek (GroenLinks)
Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de 
gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één van de raadsleden over 
het leven als raadslid in Leiderdorp.

Raadslid in coronatijd deel 2
De zomer loopt ten einde en het is tijd om weer aan de slag te 
gaan. Als raadslid voor GroenLinks Leiderdorp is het belangrijkste 
verschil met de periode voor de zomervakantie dat we elkaar weer 
fysiek kunnen zien en spreken. En eerlijk is eerlijk: het is fi jn om, 
wanneer ik om mij heen kijk, gezichten te zien in plaats van een 
boekenkast. 

Waar ik de komende periode naar 
uitkijk is de samenwerking met 
PvdA Leiderdorp. We hebben al 
een aantal keer samen vergaderd. 
En ja, we zijn het in grote lijnen 

heel vaak met elkaar eens. Alleen 
vliegen we tijdens de discussies 
het onderwerp vanuit verschillende 
invalshoeken aan. Tijdens de 
discussies word ik uitgedaagd 

mijn standpunten te verbreden 
en verdiepen. Waar ik voorheen 
het gevoel had vooral bezig te 
zijn met anderen te overtuigen 
van mijn “waarheid”, pak ik nu 
de kans om mezelf uit te dagen 
mijn standpunten en waarheden 
te verdiepen en behouden of 
overboord te gooien. Wat ik mij 
realiseerde, is dat een gesprek of 
discussie meer is dan praten en 
luisteren. We kijken elkaar aan, 
zien de gezichtsuitdrukkingen 
en kleine handbewegingen. We 
voelen de sfeer aan. En bij de 

PvdA Leiderdorp en GroenLinks 
Leiderdorp is de sfeer goed.

Waar ik ook naar uitkijk is de 
samenwerking met de gehele 
gemeenteraad de komende 
maanden. We hebben de afgelopen 
maanden digitaal vergaderd, maar 
nu is de tijd weer aangebroken 
om in de raadszaal met elkaar het 
gesprek aan te gaan. En dan blijken 
(partij)standpunten ook wel eens 
uitgangspunten.

We gaan richting de 
gemeenteraadsverkiezingen. Voor 
we het weten zijn we allemaal 
campagne aan het voeren. Als het 
aan mij ligt staan we dan niet alleen 
tegenover elkaar, maar ook zij aan 
zij.  Want als we samenwerken, 

samen de schouders eronder 
zetten, kunnen we bergen 
verzetten. 

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN

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

Raadsvergadering op 
20 september
De raadsvergadering vindt plaats om 20.30 uur. U kunt de 
vergadering live volgen op raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen  
4. Inspreekrecht
5. Vragenronde
6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffi ng
7. Wensen en bedenkingen principebesluit wijziging structuur 

samenwerking bedrijfsvoering Leidse regio 
8. SP71 Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging 1 volgende 

uit de 1e Tertaalrapportage 2021 
9. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
10. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
11. Benoeming burgerraadslid Vorst
12. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
13. Lijst ingekomen stukken
14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
15. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.
raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 
griffi e via griffi e@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 58 500.

De bekendmakingen en 
mededelingen zijn ook te vinden op 
www.offi cielebekendmakingen.nl. 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Binnenhof
Plaatsen dakkapel achterzijde van 
woning (OLO 6352207)
Locatie: Gallaslaan 17
Datum ontvangst: 6 september 
2021

Kerkwijk
Plaatsen aanbouw (OLO 6134617)
Locatie: Acacialaan 58
Datum ontvangst: 6 september 
2021

Oranjewijk
Plaatsen dakkapel aan voor- en 
achterzijde woning (OLO 6351905)
Locatie: Mauritssingel 49
Datum ontvangst: 6 september 
2021

Voorhof
Plaatsen dakkapel aan voorzijde 
woning (OLO 6357945)
Locatie: Brunelkamp 16
Datum ontvangst: 8 september 
2021

De Baanderij
Nieuwbouw bedrijfsunits 
(OLO 6359403) 

Locatie: Touwbaan 10
Datum ontvangst: 9 september 
2021ntvangst: 9 september 2021

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Ouderzorg
Plaatsen pakket- en briefautomaat 
(OLO 6279297)
Locatie: Laan van Ouderzorg nabij 
huisnummer 305 (kadastraal perceel 
sectie A, nummer 5625)
Datum besluit: 8 september 2021

VERLEEND
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Verlengen looptijd vergunning 
LDPZ2020-000284 met drie 
maanden voor het realiseren van 
een tijdelijk bouwwerk in de vorm 
van een tijdelijke zendmast 
(OLO 5396649)
Locatie: nabij de Willem-
Alexanderlaan 1 (kadastrale perceel 
sectie B, nummer 5607)
Datum besluit: 6 september 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
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. 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. 

MELDINGEN

Aanvraag Wet milieubeheer - 
Ommedijk 1 te Leiderdorp
De Omgevingsdienst West-Holland 
maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Leiderdorp bekend dat zij op 21 
juli 2021 een aanvraag voor het 
stellen van maatwerkvoorschriften 
voor het lozen van afvalwater 
heeft ontvangen voor de locatie 
Ommedijk 1 te Leiderdorp.

De aanvraag betreft het lozen van 
grondwater dat vrijkomt bij het 
periodiek  onderhoud aan een 
open bodemenergiesysteem op 
bovengenoemde locatie.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland op 071-4083100 of 
stuur een e-mail naar info@odwh.
nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 
2021-015638.

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


