
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

VANAF 17 DECEMBER GELDEN 
VOORLOPIG DE VOLGENDE 
OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 
8.30 TOT 13.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 
8.30 TOT 12.30 UUR 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR

DE MIDDAG- EN AVONDOPENSTELLING 
KOMEN VOORLOPIG TE VERVALLEN.

HOUDT U BIJ UW BEZOEK AAN 
HET GEMEENTEHUIS AAN DE RIVM 
RICHTLIJNEN. KOM OP AFSPRAAK, 
DRAAG EEN MONDKAPJE 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
    RECEPTIE/BALIE GEMEENTEHUIS

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 27 JANUARI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE
29 november tot en met 30 
januari
Vrije periode (geen collecte) 

31 januari tot en met 6 februari
Hersenstichting (volledig online)
www.hersenstichting.nl

Sommige goede doelen werven 
donateurs langs de deur. Het 
wervingsrooster vindt u via 
www.leiderdorp.nl/collecte.

18 januari t/m medio maart
Klimaatroute (voor een 
energiescan in ruil voor de 
teGOEDbon)
Meer informatie: www.
goedleiderdorp.nl/klimaatroute/

AGENDA
1 februari
Raadsinformatieavond: Webinar 
wooncrisis door Rijnhart Wonen
20.30 uur, live te volgen via www.
raadleiderdorp.nl

Overige activiteiten vindt u op 
www.mijnleiderdorp.nl/agenda/
kalender

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

Mooi Leiderdorp
Ons mooie Leiderdorp, vastgelegd 
door Elvera Visser-Otto. 

Bedankt voor het insturen!

Oproep aan ondernemers
Het is voor ondernemers een zware 
tijd. Helaas is het nog steeds nodig 
dat onder andere veel winkels en 
horecazaken gesloten zijn.  Maar 
ook andere ondernemers merken 
dat ondernemen in ‘coronatijd’ 
lastig is. Lorien de Roode, 
voorzitter van de Leiderdorpse 
Ondernemersvereniging en Willem 
Joosten, wethouder economie van 
de gemeente, willen graag weten 
of en hoe ondernemers nog beter 
kunnen worden bijgestaan. Zijn er 
praktische zaken waarin de LOV, 

de gemeente, of het netwerk van 
ondernemers binnen de LOV u 
verder kunnen helpen? We komen 
graag met ondernemers in contact 
om te horen wat er speelt. U kunt 
dit doen door een mail te sturen 
naar de contactpersoon voor 
ondernemers, Arjan Boersma. 
Zijn emailadres is 
a.boersma@leiderdorp.nl. Of 
neem contact op met het LOV via 
LOVSecretariaat@outlook.com.

Onderhoud Leiderdorpsebrug 
Aanstaand weekend, van vrijdag 
29 januari 23.00 uur tot maandag 
1 februari 2021 5.00 uur is de 
Leiderdorpsebrug voor het weg- en 
vaarverkeer afgesloten. Tijdens de 
afsluiting worden de installatie en de 
aandrijving van de brug getest.

Voor het openbaar vervoer betekent 
dit dat Buslijnen 1, 2 en 182 in deze 
periode omrijden via de Splinterlaan 
en Willem de Zwijgerlaan. Om 
de Burgemeesterswijk in Leiden 
bereikbaar te houden met het 
openbaar vervoer, rijden lijnen 7 en 
187 tijdelijk via de Burggravenlaan 
en Lammenschansweg. Bekijk voor 
meer informatie: 

www.arriva.nl/leiderdorpsebrug.

Op zaterdag worden van 8.00 
uur tot 23.00 uur en zondag 
van 10.00 tot 21.00 uur twee 
verkeersregelaars ingezet.

Op de hoek van de Splinterlaan/
Steenbakkerslaan in de richting 
van de Spanjaardsbrug is met een 
bord aangegeven dat u op twee 
parkeerplaatsen niet mag parkeren.

Houd de website www.zuid-
holland.nl/leiderdorpsebrug in 
de gaten voor actuele informatie 
over de werkzaamheden en 
omleidingsroutes. 

Conceptvisie op 
laadinfrastructuur ten inzage
Op 19 januari 2021 heeft het 
college van burgemeester en 
wethouders de conceptvisie op de 
laadinfrastructuur vastgesteld. Deze 
visie ligt van 27 januari t/m 10 maart 
2021 ter inzage. U kunt de visie 
digitaal inzien op www.leiderdorp.
nl/oplaadpalen of bij de receptie 
in het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden.

Visie op laadinfrastructuur
In de toekomst zullen we steeds 
meer gebruik maken van elektrisch 
vervoer. In 2030 moeten alle 
nieuwe auto’s emissieloos zijn. 
Daarom moeten wij zorgen voor 
een goed en dekkend netwerk 
van oplaadmogelijkheden. Daarom 
is er een conceptvisie op de 
laadinfrastructuur opgesteld.

De gemeentelijke visie op 
laadinfrastructuur vloeit voort uit de 
afspraken die staan in de Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur (NAL), 
onderdeel van het  klimaatakkoord. 
Doel hiervan is ervoor te zorgen dat 
de laadinfrastructuur geen drempel 
vormt voor de uitrol van elektrisch 
vervoer. Voor onze gemeente is de 
opgave om een laadinfrastructuur te 
faciliteren dat past bij de toename 
van elektrisch vervoer.

Vanuit Holland Rijnland is 
in samenwerking met de 
regiogemeentes een opzet 
gemaakt voor een integrale 
visie op laadinfrastructuur. Deze 
basisopzet is nu aangevuld met de 
lokale situatie. De visie gaat met 
name in op de opgave die eraan 
komt op het gebied van elektrisch 

vervoer en welke strategie daarbij 
wordt gevolgd om deze opgave te 
faciliteren.

Reactie geven?
Tijdens de ter inzage periode van 
zes weken kunt u uw reactie geven 
op de conceptvisie. Binnen deze 
periode kunt u digitaal uw reactie 
geven door een e-mail te sturen aan 
info@leiderdorp.nl onder vermelding 
van “Reactie op concept visie 
laadinfrastructuur” of per brief aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp t.a.v. 
Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp.

Planning
Na de inzageperiode worden 
de reacties verwerkt in een nota 
van beantwoording en wordt de 
visie, waar nodig, bijgesteld. De 
conceptvisie wordt vervolgens 
besproken in het politiek forum van 
31 mei 2021. Afhankelijk van de 
uitkomsten hiervan, wordt de visie 
ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad op 7 juni 2021.

Zodra de visie defi nitief is 
vastgesteld door de gemeenteraad, 
wordt deze verder uitgewerkt in de 
beleidsregels en wordt indien nodig 
de overeenkomst met marktpartijen 
aangepast.

Aanwijzingsbesluiten 
(o.g.v. de APV)
Begin januari heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
aanwijzingsbesluiten genomen, die 
betrekking hebben op verschillende 
artikelen van Algemene plaatselijke 
verordening Leiderdorp 2020 (Apv). 
De Apv is een gemeentelijke regeling 
die tot doel heeft de gemeente 
netjes en leefbaar te houden voor 
iedereen. Met het nemen van deze 
aanwijzingsbesluiten wordt het beter 
mogelijk gemaakt om de gemeente 
leefbaar te houden, doordat effi ciënter 
en effectiever kan worden opgetreden 

tegen onwenselijke situaties.
De aanwijzingsbesluiten gaan over 
verschillende onderwerpen. Zo is er 
bijvoorbeeld een aanwijzingsbesluit 
genomen over weesfi etsen, maar 
ook is hiermee geregeld waar 
honden wel of niet los mogen of 
waar (brom)fi etsen mogen worden 
geplaatst.

De exacte besluiten zijn te 
vinden en na te lezen op: www.
offi cielebekendmakingen.nl, vul bij 
‘zoeken’ ‘Leiderdorp’ in.

Goed Leiderdorp
- Tip van de week –

Is uw föhn kapot? Hapert de 
elektrische zaag en krijgt u hem 
niet gerepareerd? Of heeft u andere 
huishoudelijke apparaten waar 
u van af wilt? Lever ze dan in bij 
de milieustraat of bij de winkel 
waar u nieuwe apparaten koopt. 
De apparaten worden uit elkaar 
gehaald en (voor het grootste deel) 
gerecycled!



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

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
BEKENDMAKINGEN

De bekendmakingen en 
mededelingen zijn ook te 
vinden op https://www.
officielebekendmakingen.nl. Scroll 
iets naar onderen en klik op 
‘Officiële bekendmakingen’. Onder 
het kopje ‘Aanvullende zoekcriteria’ 
kiest u bij ‘Type organisatie(s)’ voor 
‘Gemeente’. Bij ‘Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor 
‘Leiderdorp’ en bij ‘Onderwerp(en)’ 
kiest u voor ‘Alle onderwerpen’. Dan 
klikt u op ‘Start zoekopdracht’.
 
Vanaf 1 juli 2021 publiceren wij de 
bekendmakingen en mededelingen 
alleen nog online, dus niet meer in 
de krant. Op overuwbuurt.overheid.
nl kunt u zich aanmelden voor een 
automatische e-mailservice voor 
bekendmakingen en mededelingen 
in uw buurt.
 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Maken van een constructieve 
doorbraak tussen de 
woonkamer en de keuken, 

vervangen houtenkozijnen door 
kunststofkozijnen en plaatsen van 
een dakraam in de uitbouw 
(OLO 5717119)
Locatie: Adegeest 11
Datum ontvangst: 19 januari 2021

Oranjewijk
Maken van een constructieve 
doorbraak tussen de woonkamer en 
de keuken (OLO 5753233)
Locatie: Hoofdstraat 113
Datum ontvangst: 19 januari 2021
 
Ouderzorg
Samenvoeging van twee 
verblijfsobjecten tot een woonhuis 
(OLO 5758371)
Locatie: Haaghuishof 18
Datum ontvangst: 20 januari 2021
 
Kerkwijk
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 5744453)
Locatie: Kastanjelaan 33
Datum ontvangst: 20 januari 2021
 
GEWEIGERD 
(reguliere procedure)

Winkelhof
Vergoten van de uitbouw met een 
extra verdieping (OLO 5581953)
Locatie: Heinsiuslaan 16
Datum besluit: 19 januari 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.
 
VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN
 
Woonrijp maken van de locatie De 
Driemaster (OLO 5631083)
Locatie: Wilddreef 2
Uiterlijke beslisdatum: 10 maart 
2021
 
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.
 

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

Baanderij
Een geluidontheffing voor het 
afwerken van een betonvloer in de 
nacht van 27 januari 2021  vanaf 
22.00 uur tot en met 28 januari 
2021 6.00 uur
Locatie: Zijlbaan 12
Datum besluit: 25 januari 2021
 

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend:
 
dat het college op 19 januari 
2021 heeft besloten de hieronder 
genoemde panden niet aan te 
wijzen als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening Leiderdorp 
2008.
• Hoofdstraat 14
• Hoofdstraat 92-94-96
• Hoofdstraat 108-110
• Hoofdstraat 177
• Hoofdstraat 188-190
• Hoofdstraat 202-204
 

Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na datum 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp, 
Postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp. 
Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het 
bezwaar bevatten. Het indienen van 
het bezwaarschrift schorst niet de 
werking van het besluit.
 
Diegene die het bezwaarschrift heeft 
ingediend kan, indien er sprake 
is van een spoedeisend belang, 
tevens op grond van artikel 8:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht, 
aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag, sector 
Bestuursrecht, Postbus 20302, 
2500 EH  Den Haag, vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. 
Voor het behandelen van een 
dergelijk verzoek wordt griffierecht 
geheven.  

Raadsinformatieavond 1 februari: Webinar wooncrisis
Op 1 februari vindt er een 
raadsinformatieavond plaats, 
om 20.30 uur. Het betreft een 
webinar van Rijnhart Wonen over 
de ‘Wooncrisis’. De vergadering is 
openbaar en uitsluitend informatief. 
Er vindt geen besluitvorming plaats. 
U kunt de vergadering digitaal 
bijwonen via www.raadleiderdorp.nl.
 

Indien u als inwoner van Leiderdorp 
digitaal mee wilt praten met de raad 
over dit onderwerp, kunt u zich 
aanmelden via griffie@leiderdorp.
nl tot 16.00 uur op de dag van de 
vergadering. U ontvangt dan de link 
voor de digitale bijeenkomst.
 

Agenda
20.30 – 22.00 uur:  Webinar Rijnhart 

Wonen
Rijnhart Wonen neemt de raadsleden 
en geïnteresseerde bewoners van 
onze gemeente tijdens een webinar 
mee in een gevarieerd programma 
rondom de ‘Wooncrisis’ en andere 
actuele thema’s en uitdagingen 
waarvoor we gezamenlijk staan.
In een talkshowsetting gaat 

presentator Kevin van den Berg in 
gesprek met onder andere Chrétien 
Mommers (directeur-bestuurder), 
Karen Moes (manager Wonen) 
en Ruud van der Veer (manager 
Vastgoed). Niet alleen over de 
woningnood, woonruimteverdeling 
en beschikbaarheid van passende 
woningen, maar ook over een 
aantal andere maatschappelijke 
onderwerpen. Leefbare, vitale 

wijken, onze taakstelling in het 
huisvesten van statushouders en 
andere bijzondere doelgroepen en 
de samenwerking in het sociaal 
domein en, niet te vergeten, onze 
gezamenlijke verduurzamingsopgave. 
Kevin zoomt in op relevante 
dilemma’s en er is ruimte om in 
gesprek te gaan op basis van vragen 
die u tijdens het webinar kunt stellen. 


