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

COLLECTE 

26 september t/m  
2 oktober 2021  
HandicapNL

3 t/m 9 oktober 2021
Dierenbescherming

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

AGENDA 

30 t/m 7 oktober 
Week tegen eenzaamheid
Zie artikel op deze pagina

Heel oktober
Duurzame oktober
Zie artikel op deze pagina

7 oktober
19.00 uur
Informatieavond Acacialaan
Raadszaal gemeentehuis

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Activiteiten Leiderdorpse organisaties in week tegen eenzaamheid
Van 30 september tot en met 7 
oktober is de landelijke Week tegen 
Eenzaamheid. In Leiderdorp zijn 
er diverse activiteiten om mensen 
dichter bij elkaar te brengen en 
eenzaamheid bespreekbaar te 
maken. Aanmelden is nu mogelijk. 
Deelname is gratis, tenzij anders 
vermeld. 

Agenda

De kleine geschiedenis 
van Leiderdorp lezing en 
presentatie
Woensdag 29 september vanaf 
14.00 uur
Locatie Leiderdorps Museum, 
Vronkenlaan 46, Leiderdorp
Aanmelden: info@
leiderdorpsmuseum.nl 

Clubhuis de Derde Helft
Donderdag 30 september en 7 
oktober van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: Hockeyvereniging L.S.C 
Alecto, Bloemerd 8, Leiderdorp
Kosten: Koffie en thee €1
Meer informatie: www.
clubhuisdederdehelft.nl 

Mantelzorginloop
Donderdag 30 september en 7 
oktober van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Gading, Griffioen 15, 
Leiderdorp
Aanmelden: lkreber@incluzio.nl of 
06-83003240

Vitalityclub
Vrijdag 1 oktober en dinsdag 5 
oktober van 9.00 tot 10.00 uur
Locatie: Boomgaardlaan 20, 
Leiderdorp
Aanmelden: is niet nodig
Kosten: €1 per week

Koffie inloop met Swingo/
spelletjes
Vrijdag 1 oktober van 15.00 tot 
17.00 uur
Locatie: Restaurant de Dijk, 
Ommedijk 120, Leiderdorp
Aanmelden: leiderdorp@incluzio.nl 
of 071-5413536

Yeppers koffie inloop 
Zondag 3 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur
Locatie: La Place, Persant 
Snoepweg 2, Leiderdorp
Kosten: koffie en thee voor eigen 
rekening
Meer informatie en aanmelden: 
yeppers071@gmail.com 

Inloop Koffieochtend 
Buurtactief
Donderdag 30 september en 7 
oktober, dinsdag 5 oktober
Locatie: ’t Buurthuis, Frederik 
Hendriklaan 4, Leiderdorp
Kosten: koffie en thee voor eigen 
rekening
Meer informatie: www.
buurtactiefleiderdorp.nl 

De langste eettafel
Dinsdag 5 oktober van 12.30 tot 
14.00 uur, inloop vanaf 12.15 uur
Locatie: Winkelcentrum Winkelhof, 
Winkelhof 55, Leiderdorp
Aanmelden: leiderdorp@incluzio.nl 
of 071-5413536
Let op: coronatoegangsbewijs 
verplicht

Clubhuis de Derde Helft
Woensdag 6 oktober van 9.00 tot 
12.00 uur
Voetbalvereniging RCL, Bloemerd 
2, Leiderdorp
Kosten: koffie en thee €1
Meer informatie: www.
clubhuisdederdehelft.nl 

Kookgroep voor alleengaanden 
Woensdag 6 oktober inloop vanaf 
16.30 uur, start 17.00 uur
Locatie: Dwars, bloemerd 1c, 

Leiderdorp
Kosten: €5 per keer
Aanmelden: rvegmond@incluzio.nl 
of 06-83285822

Eet-mee-avond
Menu: verse tomatensoep, 
pannenkoeken (spek, kaas, appel, 
stroop of ragout), ijs met vers fruit.
Donderdag 7 oktober van 17.30 
tot 20.00 uur
Locatie: Gading, Griffioen 15, 
Leiderdorp
Aanmelden: leiderdorp@incluzio.nl 
of 071-5413536

Waarom organiseren wij de 
week tegen eenzaamheid?
Meer dan een miljoen mensen 
in Nederland voelen zich erg 
eenzaam. Eenzaamheid is je 
niet verbonden voelen. De 
gevolgen van eenzaamheid zijn 
groot. Zeker als het langdurig 
aanhoudt, leidt eenzaamheid tot 
gezondheidsrisico’s, minder mee 
kunnen doen in de samenleving 
en het gevoel van het ontbreken 
van welzijn of geluk. Er kan een 
vicieuze cirkel ontstaan waarbij 
deze gevolgen het gevoel van 
eenzaamheid versterken. Een 
goede reden om op tijd te 
handelen!

Extra financiering voor organisaties 
die eenzaamheid onder senioren 
tegengaan
We zitten in een tijd waarin veel 
mensen minder sociale contacten 
hebben en eenzaam zijn. Daarom 
heeft de gemeente Leiderdorp 
extra geld beschikbaar gesteld uit 
het ‘maatschappelijk steunpakket’ 
om op korte termijn eenzaamheid 
onder senioren tegen te gaan. 

Wilt u ook iets organiseren? 
Doe dan een aanvraag voor een 
financiële bijdrage. Kijk op www.
incluzioleiderdorp.nl/eenzaamheid 
voor meer informatie. Let op, de 
aanvraag moet uiterlijk 15 november 
2021 binnen zijn bij leiderdorp@
incluzio.nl. 

Informatieavond herinrichting 
Acacialaan op 7 oktober
We gaan de Acacialaan in 2022 
opnieuw inrichten als 30 km/u 
wijkweg. Ook vervangen wij het 
riool. Op 7 oktober houden wij 
een informatiebijeenkomst om u 
te informeren over het proces en 
de uitgangspunten. Ook horen we 
dan graag wat uw wensen zijn. De 
informatiebijeenkomst vindt plaats 
om 19.00 uur in de raadszaal 
van het gemeentehuis. Wilt u bij 
deze bijeenkomst aanwezig zijn? 

Stuur dan een e-mail naar info@
leiderdorp.nl, onder vermelding van 
‘informatieavond Acacialaan’.

Met de informatie die wij tijdens 
de informatiebijeenkomst ophalen 
stellen we een eerste ontwerp 
op. Dit presenteren wij tijdens 
een tweede bijeenkomst. Meer 
informatie over de werkzaamheden 
en het verdere proces vindt u op 
www.leiderdorp.nl/acacialaan. 

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.

Mooi Leiderdorp
‘’Hierbij een foto uit het hart van 
het dorp: De oude pastorie en het 
herdenkingsmonument Tweede 
Wereldoorlog.’’
Bedankt Henk Caspers, voor het 
sturen van deze foto!

Heeft u ook nog een mooie foto 
van Leiderdorp? Stuur hem naar 
communicatie@leiderdorp.nl. De 
mooiste foto’s selecteren wij voor 
deze rubriek.



GOED Leiderdorp
- Tip van de week -
Kledingkast opgeruimd? Breng kleding naar de textielbak! Een overzicht van 
locaties vindt u op mijnafvalwijzer.nl.

Duurzame oktober
De maand oktober staat bij 
de gemeente in het teken van 
‘Duurzame oktober’. We houden 
verschillende evenementen en 
lessen om op een positieve 
manier aandacht te besteden aan 
duurzaamheid.

Agenda:
• Heel oktober: Lessen over 

Global Goals
Diverse basisscholen 
volgen lessen over de 
Global Goals. Deze doelen 
moeten een einde maken 
aan armoede, ongelijkheid 
en klimaatverandering. Meer 
informatie over de Global Goals 
leest u op de website van de 
Rijksoverheid, als u zoekt op 
‘Sustainable Development 
Goals’. Wethouder Rik van 
Woudenberg gaat langs bij de 
klassen om met de leerlingen te 
praten over de Global Goals.

• 8 oktober: Fietstocht om 
verenigingen te vergroenen
Hockeyvereniging Alecto 
benaderde de gemeente 
voor advies over ecologisch 
beheer van het groen rond de 
sportvelden. Wij willen ook 
andere verenigingen inspireren 
om het terrein te vergroenen. 
Is dat ook iets voor uw 
vereniging? Stuur een e-mail 
naar mec@leiderdorp.nl en 
meld u aan voor de fi etstocht!

• Herfstvakantie en erna: 
wateroverlasttafel
In de herfstvakantie en de week 
erna gaat de wateroverlasttafel 
on tour door Leiderdorp. Met 
de wateroverlasttafel ervaart 
u praktisch hoe vergroenen 
van tuinen, speelplaatsen en 

parkeerterreinen helpt om 
overtollig water sneller de 
grond in te laten stromen. De 
wateroverlasttafel staat in de 
herfstvakantie in de tuin van het 
MEC. U kunt zich aanmelden 
via mec@leiderdorp.nl. 

In de week na de herfstvakantie 
staan we op een nog te 
bepalen schoolplein en geven 
we uitleg aan schoolkinderen. 
Houd voor meer informatie 
www.mecleiderdorp.nl in de 
gaten.

• Herfstvakantie: Smaak van 
de polder fi etstocht
Lekker eten en drinken hoeft 
niet van ver te komen, in de 
Boterhuispolder wordt van 
alles geproduceerd. Met 
de fi etstocht nemen wij u 
mee de polder in en kunt 
u ‘Boodschappen doen 
bij de boer’. Deze activiteit 
organiseren we samen met 
Incluzio. De datum van dit 
evenement is nog niet bekend. 
Heeft u interesse? Stuur een 
mail naar mec@leiderdorp.nl.

Waarom organiseren we 
Duurzame oktober?
Duurzaamheid en het aanpakken 
van klimaatverandering zijn 
onderwerpen die in de politiek 
steeds hoger op de agenda 
staan. Het moet echter niet 
alleen op de agenda staan, we 
moeten er ook wat mee doen! 
Met Duurzame oktober laten 
we zien zien dat duurzaamheid 
makkelijk en leuk kan zijn. Samen 
zorgen we voor een rijke aarde 
voor mensen, dieren en planten. 
Voor nu, maar ook voor in de 
toekomst.

Gemeente Leiderdorp en stichting 
Beheer Begraafplaats Rhijnhof tekenen 
dienstverleningsovereenkomst
Op woensdag 22 september 
hebben de gemeente Leiderdorp 
en de stichting Beheer 
Begraafplaats Rhijnhof uit Leiden 
een dienstverleningsovereenkomst 
getekend. Hiermee is afgesproken 
dat Rhijnhof vanaf 27 september 
de administratie doet voor de 
Algemene Begraafplaats Leiderdorp. 
Heeft u vragen over begraven of 
een bestemming voor as na een 
crematie? Dan kunt u terecht bij:

Administratie Begraafplaats 
Leiderdorp
T:   071 – 833 0 833
E:  administratie@
begraafplaatsleiderdorp.nl

Verkeersmaatregelen voor het evenement Leiden 
Marathon 10 oktober 2021
Op zondag 10 oktober 2021 vindt 
de Leiden Marathon plaats. Dit 
betekent dat op zondag 10 oktober 
diverse straten in Leiderdorp 
worden afgesloten om lopers van 
drie verschillende afstanden een 
veilig loopparcours te bieden.

Wat houden de maatregelen in?
Om 10.00 uur starten de lopers 
voor de hele of halve marathon in 
Leiden. Zij lopen via Zoeterwoude 
naar de Rijneke Boulevard waar 
zij de Oude Rijn oversteken met 
een ponton. Vanaf hier gaat de 
route voor de hele marathon 
rechtsaf via de Achthovenerweg 
richting Koudekerk en voor de 
halve marathon linksaf via de 
Achthovenerweg, Mauritssingel, 
Hoofdstraat, Tollenaersingel, 
Van Diepeningenlaan, Laan van 
Ouderzorg, Splinterlaan naar de 
Spanjaardsbrug. De wegen worden 
steeds ongeveer vijf minuten voor 
de passage van de eerste loper 
afgesloten en zo snel mogelijk na de 
laatste loper weer vrijgegeven.

Uitzondering hierop is de afsluiting 
van de Achthovenerweg. Deze 
wordt om 10.15 uur ter hoogte van 
de Mauritssingel afgesloten en is 
pas weer om 13.00 uur open voor 
verkeer.

Overzicht van de 
verkeersmaatregelen:

10.30 tot 12.00 uur
Hoofdstraat, Tollenaersingel,  
Santhorst, Van Poelgeestlaan, 
Splinterlaan afgesloten voor verkeer.

10.30 tot 11.45 uur
Hoofdstraat, Mauritssingel en 
Achthovenerweg  afgesloten voor 
verkeer
Wijk in en uit via Acacialaan 
en Achthovenerweg  (richting 
Acacialaan).

12.45 tot 16.30 uur
Verkeershinder op Zijldijk, op 
aanwijzingen van verkeersregelaars 
is vrijwel alles bereikbaar en
oversteekbaar.

15.00 tot 16.00 uur
Verkeershinder op Laan van 
Ouderzorg, Splinterlaan wijk uit via 
Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan.

14.50 tot 15.45 uur
Verkeershinder op Ockenrode, 
Tollenaerssingel, Van Diepingenlaan. 
Wijk uit via Engelendaal en Van der 
Valk Boumanweg.

De Nieuweweg is tussen 11.00 
en 16.00 uur ook gesloten 
voor ontheffi nghouders. Al het 
gemotoriseerd verkeer moet gebruik 
maken van de route over de Zijldijk 
waar tijdelijk éénrichtingverkeer 
wordt ingesteld tussen de 
Nieuweweg en Rietschans. De 
rijrichting wordt bepaald door de 
aanwezige verkeersregelaars.

Kijk voor alle afsluitingen en exacte 
tijden op www.leiderdorp.nl/nieuws.

Op de foto manager van de gemeente Esther Rijnders, wethouder Rik van 
Woudenberg, bestuursleden van Rhijnhof John Olivier en Hans Karstens 

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
VERLEEND
(reguliere procedure)

Binnenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 
(OLO 6352207)
Locatie: Gallaslaan 17
Datum besluit: 20 september 2021

Doeskwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 
(OLO 6328475)
Locatie: Bloemhofstraat 22
Datum besluit: 20 september 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

(OLO 6357945)
Locatie: Brunelkamp 16
Datum besluit: 20 september 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6262089)
Locatie: Mauritssingel 182
Datum besluit: 21 september 2021

Buitenhof
Vergroten van de eerste verdieping 
(OLO  6301597)
Locatie: Neptunus 1
Datum besluit: 22 september 2021

Oranjewijk
Vervangen van de oude houten 
kozijnen door de kunststof kozijnen 
(OLO 6309985)
Locatie: Hoofdstraat 151
Datum besluit: 22 september 2021

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Kerkwijk
Uitbreiden van de 1e verdieping aan 
de achterzijde van de woning 
(OLO  6302123)
Locatie: Hoofdstraat 60
Uiterlijke beslisdatum: 28 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, 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, 

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.



BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN (VERVOLG)

De week van… Medea Hempen (CDA)
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.

Het uur U 
Zaterdagochtend, 7.00 uur. Over een doodstille Laan van Berend-
recht loop ik naar de bushalte. Al maanden is de onrust binnen het 
CDA, míjn CDA, groot. Een rommelige campagne, het zetelverlies 
en het pijnlijke vertrek van Pieter Omtzigt verdeelden onze partij 
diep. Nu is het uur U aangebroken. Op het partijcongres vandaag 
in Den Bosch zullen we spreken hoe het verder moet met het CDA. 
Scheurt de partij of blijven we bij elkaar? Er staat veel op het spel. 
En ik wil erbij zijn, van het begin tot het eind.

Het congres is het eerste grote 
evenement waaraan ik sinds 
het uitbreken van corona weer 
deelneem. De regels zijn streng: 
zonder coronatoegangsbewijs kom 
je niet binnen, gesprekken in de 

wandelgangen zijn niet toegestaan 
en de stoelen staan op 1,5 meter. 
Echt uitnodigend klinkt het niet. 
Zeker niet als je, net als ik, op zo’n 
dag graag met partijgenoten en 
bewindslieden spreekt.

Maar mijn vrees om niemand te 
spreken blijkt ongegrond. Al bij 
het verlaten van het station raken 
we in gesprek met de eerste 
congresgangers en zelfs met 
kopstukken uit de partij, zoals 
Wopke Hoekstra, wissel ik later op 
de dag nog een woord.

Als het congres start, is de 
spanning duidelijk voelbaar in de 
zaal. Er zijn veel vragen en er is 
ook kritiek. Maar één ding wordt 
al snel duidelijk: de leden willen 
verder. Als één partij en met de 
blik vooruit. Jong en oud – en wat 
zijn er veel jonge mensen bij het 
CDA! –, progressief of juist meer 

behoudend, we zijn het er allen 
over eens: het CDA moet weer 
dé partij van het midden worden. 
Een partij die verbindt in tijden van 
polarisatie en die staat voor een 
samenleving waaraan iedereen 
mee kan doen. En als iets vandaag 
duidelijk wordt, is het dat we dat 
ook in de toekomst met elkaar 
willen doen.

Als we tegen de avond terugkeren 
naar Leiderdorp, voel ik me 
optimistisch en vol energie. Er 
liggen grote politieke vraagstukken 
voor ons, ook in Leiderdorp. 
Maar samen gaan we ze aan. Het 
woningentekort, de klimaatcrisis 
en het betaalbaar houden van de 
zorg: juist daar maakt het CDA het 
verschil, omdat verbondenheid bij 
ons voorop staat. Dáárvoor maak 
ik me sterk in onze gemeenteraad. 

Daarom ben ík CDA.

Op 11 december is er weer een 
CDA-congres. Wilt u ook met ons 
mee? Mail dan naar  
medea.hempen@raadleiderdorp.nl

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

postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluit voor het aanwijzen 
van 2 parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
en de aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats.
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 29 september 
2021 besloten tot het aanwijzen 

van 4 parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
in de Dijkgravenlaan ter hoogte van 
perceelnummer 10 te Leiderdorp

Het college heeft eveneens op 
29 september 2021 besloten tot 
de aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de Merelstraat ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 1 t/m 139 
te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal 
gepubliceerd in het gemeenteblad 
op 30 september 2021. Om 
de stukken in te zien gaat u 
naar de website https://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 30 
september tot en met 11 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 tegen het 
collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot 
en met 11 november 2021 de tijd.


