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

COLLECTE
19 t/m 25 september 2021 
Nierstichting

26 september t/m 
2 oktober 2021
HandicapNL

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

Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Zet verschillende afvalbakken neer 
voor verschillende soorten afval, of 
gebruik een afvalbak met meerdere 

vakken. Zo is het makkelijker om 
afval te scheiden.
Bron foto: Milieucentraal

Mooi Leiderdorp
‘’Opgaande zon vanaf de steiger bij de Munnikkenmolen.’’ Arjaan Wit 
stuurde deze prachtige foto naar ons toe. Bedankt daarvoor!

Vrijwilligerswerk in Leiderdorp
Vrijwilligers zijn onmisbaar in 
Leiderdorp. Door hun werk creëren 
wij een samenleving waarin wij 
meer omkijken naar elkaar. Veel 
organisaties in Leiderdorp zijn 
op zoek naar vrijwilligers. Aan de 
andere kant zijn er veel mensen 
die graag de handen uit de 
mouwen willen steken. Daarom 
heeft Incluzio Leiderdorp de online 
vrijwilligersvacaturebank opgericht: 
www.vrijwilligerswerkleiderdorp.

nl. Op deze website komen vraag 
en aanbod samen. Vindt u  het 
leuk om als vrijwilliger bij te dragen 
aan een leefbaar Leiderdorp? 
Er zijn verschillende vacatures 
die aansluiten bij uw talenten 
en wensen. Zoekt u voor uw 
organisatie vrijwilligers? Dan kunt 
u gratis een vrijwilligersvacature 
plaatsen. Kijk voor meer informatie 
op www.vrijwilligerswerkleiderdorp.
nl.

Gemeentehuis en milieustraat 
gesloten op 4 oktober
In verband met Leidens Ontzet zijn 
het gemeentehuis en de milieustraat 
op 4 oktober gesloten. Ook het 

spreekuur van wethouder Rik van 
Woudenberg gaat dan niet door. 

Grafruimingswerkzaamheden 
Algemene Begraafplaats 
Leiderdorp
Grafruimingswerkzaamheden, 
algemene graven, afdeling P

Van maandag 11 oktober tot 
en met vrijdag 15 oktober 2021 
wordt een gedeelte van de 
algemene graven van afdeling 
P geruimd. Nabestaanden 
zijn hierover geïnformeerd 
door de gemeente. Tijdens 
de werkzaamheden is de 

begraafplaats gesloten voor 
publiek. Het nieuwe gedeelte 
van de begraafplaats blijft wel 
toegankelijk.

Voor meer informatie neemt u 
contact op met de beheerder van 
de begraafplaats, de heer Wil 
Steenvoorden. Hij is bereikbaar 
op telefoonnummer: 
06 – 468 10 066.



De week van… Prachee van Brandenburg (D66)
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.

Precies 30 jaar geleden ben ik in Leiderdorp komen wonen toen ik 
aan mijn rechtenstudie in Leiden begon. Sindsdien geniet ik elke 
dag van wat Leiderdorp te bieden heeft: groen, water,  
sportvoorzieningen, nabijheid tot alle steden in de Randstad, 
een eigen ziekenhuis, (internationale) scholen, restaurants, een 
overdekt winkelcentrum, bibliotheek, een zwembad en zoveel 
meer. Maar ook de relatieve rust en veiligheid. Het is dan ook een 
voorrecht om in dit mooie dorp te mogen wonen. 

Het is niet vanzelfsprekend dat 
dit behouden blijft of verder 
ontwikkelt zoals wij dat graag 
zien, daar wordt elke dag aan 
gewerkt; in de eerste plaats door 
inwoners zelf. Daarnaast is er 

een essentiële rol weggelegd 
voor het gemeentebestuur. Als 
gemeenteraadslid probeer ik hier 
een bijdrage aan te leveren via 
debatten, werkgroepen, moties en/
of gesprekken met inwoners. 

We wonen niet op een eiland en 
de complexiteit neemt toe. Daarom 
is samenwerking binnen de regio 
van belang om het dagelijks leven 
voor de inwoners van Leiderdorp 
te bevorderen. Ik blijf me dan ook 
inzetten voor de vraagstukken die 
op ons afkomen: het regelen van 
goede zorg, klimaatverandering, 
goede voorzieningen voor onze 
scholen, energietransitie, degelijke 
financiën, goede bereikbaarheid en 
de woonopgave om maar eens een 
aantal vraagstukken te noemen.

Dat doe ik uiteraard niet alleen. 
Samenwerken is mensenwerk. 
Ik heb veel geleerd van mijn 
collega’s en samen komen we 
tot weloverwogen besluiten die 
impact hebben op de levens van de 
inwoners van Leiderdorp. Corona 
heeft en zal ons allen de komende 
maanden nog op de proef blijven 
stellen. Er is dan ook genoeg werk 
aan de winkel in deze dynamische 
omgeving.

Nu koersen we af op de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen op 
16 maart 2022. Wij bij D66 zijn 
al bezig met het opstellen van 
ons verkiezingsprogramma en de 
verkiezingslijst. Ik zet me in voor 
Leiderdorp, u ook?

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

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Zijlkwartier
Plaatsen dakopbouw 
(OLO 6369271) 
Locatie: Meijelaan 26
Datum ontvangst: 14 september 
2021

VERLEEND
(reguliere procedure)

Leyhof
Plaatsen uitbouw (OLO 6063505)
Locatie: Jacoba van Beierenlaan 2
Datum besluit: 14 september 2021

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Kerkwijk
Verwijderen draagmuur 
(OLO 6212091)
Locatie: Dr. de Bruijnestraat 33
Uiterlijke beslisdatum: 3 november 
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, 
datum, omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt en 
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. 

GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATSEN

Verkeersbesluiten voor aanleg 
en opheffen van gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester 
en wethouders besloot op 2 
september 2021 tot aanleg 
van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de:
 - Oltmansdreef ter hoogte van 

perceelnummer 3 te Leiderdorp

Het college besloot eveneens 
op 2 september 2021 tot 
opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de:
 - Merelstraat ter hoogte van de 

toegang tot huisnummers 1a t/m 
184 te Leiderdorp

 - Achthovenerweg ter hoogte van 
Patrimoniumpark perceelnummer 
6 te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op  

22 september 2021. Om ze 
in te zien gaat u naar www.
officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
‘uitgebreid zoeken’ kiest u officiële 
bekendmakingen. Vervolgens kiest 
u bij ‘Type organisatie(s)’ voor 
‘Gemeente’. Bij ‘Publicerende 
organisatie(s)’ kiest u voor 
Leiderdorp en bij ‘Onderwerp(en)’ 
voor ‘Verkeer’. Dan klikt u op ‘Start 
zoekopdracht’.

De stukken liggen ook van 22 
september 2021 tot en met 3 
november 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 indienen tegen het 
collegebesluit bij burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 
Dat kan tot en met 3 november 
2021.

MELDINGEN
Aanvraag Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht - 
Zuiderschans en Westerschans 
te Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland 
meldt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Leiderdorp dat zij op 21 juli 
2021 een aanvraag heeft 
ontvangen voor het stellen van 
maatwerkvoorschriften voor het 
lozen van afvalwater voor de locatie 
Zuiderschans en Westerschans (De 
Schansen) in Leiderdorp.

De aanvraag gaat over het lozen 
van grondwater dat vrijkomt bij 
het periodiek onderhoud aan een 
open bodemenergiesysteem op 
genoemde locatie.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland op 071-4083100 of 
mail naar info@odwh.nl.  
Vermeld hierbij het zaaknummer: 
2021-015657.


