
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 6 OKTOBER 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

Politiek Forum
Op 11 oktober begint de vergadering van het Politiek Forum om 
20.00 uur. U kunt de vergadering live bijwonen op 
www.raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Beëdiging burgerraadsleden de heer Vorst en de heer Van 

Malkenhorst
5. Doordecentralisatie Maatschappelijke zorg per 1 januari 2023
6. Inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en 

Huishoudelijke Ondersteuning Leidse regiogemeenten
7. Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg 

Holland Rijnland
8. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
9. Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) Accommodaties 2021-

2030
10. Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 wijziging 

vaststellingsbesluit
11. Versterking kapitaalstructuur Alliander
12. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
13. Rondvraag 
14. Vaststellen verslag Politiek Forum 13 september 2021 
15. Sluiting

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

COLLECTE 

3 t/m 9 oktober 2021 
Dierenbescherming

10 t/m 16 oktober 2021
Nederlandse Brandwonden 
Stichting

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

AGENDA 

11 oktober 
Politiek Forum
20.00 uur
Live te volgen op 
raadleiderdorp.nl

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Duurzaam wonen
Heeft u zonnepanelen op het 
dak, een warmtepomp of het 
huis geïsoleerd? Doe dan mee 
aan de Nationale Duurzame 
Huizen Route! Op zaterdag 30 
oktober en 6 november openen 
honderden huiseigenaren hun 
deuren om uitleg te geven over 
de duurzame maatregelen in 
hun woning. Een mooie kans om 
andere huiseigenaren op weg 
te helpen met uw eigen tips en 
ervaringen! 

Het evenement trekt jaarlijks 
zo’n 5.000 bezoekers en wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met gemeenten en provincies. 
Energiebesparing lijkt soms 

ingewikkeld, maar in bijna elk huis 
kunnen stappen worden gezet, 
grote én kleine. Door eens binnen 
te kijken bij een buurtgenoot krijgt u 
praktische tips, ziet u de duurzame 
maatregelen in werking en doet u 
inspiratie op voor uw eigen huis. 

Huis aanmelden
Lijkt het u leuk om zelf te vertellen 
over energiebesparing en de 
duurzame maatregelen in uw 
huis? Meld u dan aan op www.
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden 
voor de dag(delen) dat u uw woning 
wilt openstellen. En daarmee maakt 
u kans op twee overnachtingen bij 
B&B De Nachtdijk in Cothen! 

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.

Inleveractie steekwapens
In de Week van de Veiligheid is 
er een landelijke inleveractie van 
steekwapens. Iedereen kan dan 
anoniem en straffeloos zijn mes 
inleveren. Daarmee dragen we met 
z’n allen bij aan het veiliger maken 

van de samenleving. Wapens horen 
daar niet in thuis. De Week van de 
Veiligheid vindt dit jaar plaats van  
11 tot en met 17 oktober. 

Voor het inleveren van de 

steekwapens kan iedereen terecht 
bij verschillende politiebureaus. Kijk 
op www.dropjeknife.nl voor een 
overzicht. Het inleveren gebeurt 
anoniem. Er is dus geen risico dat 
uw bestraft wordt voor wapenbezit.

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.

Verkeersmaatregelen  
Leiden Marathon 
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 ontheffinghouders. Al het 
gemotoriseerd verkeer moet 
gebruikmaken 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.



GOED 
Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist je dat…
… de Straatjutters een peukenactie 
zijn gestart? Zij gaan doorlopend 
actie voeren tegen het aantal 
peuken in Leiderdorp. Zij zamelen 
de peuken apart in, zodat we met 
zijn allen zien hoe veel peuken 
er geraapt zijn. Meer informatie 
vindt u op www.goedleiderdorp.
nl/straatjutters-peukenactie-
prijsvraag/.

Bladeren opruimen!
In wijken met veel bladval kunt 
u binnenkort uw aangeveegde 
bladeren in een bladkorf kwijt. De 
reinigingsdienst van de gemeente 
leegt de korven afhankelijk van 
hoe vol de korven zitten. De 
korven zijn alleen voor bladeren 
bestemd.

Deze en volgende week plaatst 
de gemeente op diverse locaties 
bladkorven. De locaties van deze 
bladkorven zijn:
• Hubrechtplein
• Emmastraat
• Wilhelminastraat
• Frederik Hendrikplantsoen t.h.v. 

de pizzeria
• Hoek Frederik Hendriklaan/

Bernhardstraat
• Burgemeester Brugplein
• Hoofdstraat Parkeerterrein 

achter nummer 31
• Acacialaan t.h.v. de bushalte
• Berkenkade (kant 

Schapenrustweg)
• Tollenaersingel

• Sijpestein t.h.v. Loevestein
• Van Poelgeestlaan 2x
• Heemraadlaan
• Splinterlaan 2x
• Lijnbaan bij de kringloopwinkel 

in het gras
• Meeuwenlaan
• Hoek Wielewaal/Spechtstraat
• Koolmeesstraat
• Waterleliekreek t.h.v. 

Waterbieskreek
• Waterbieskreek (vooraan op de 

hoek van het grasveld)
• Coornhertdreef t.h.v. 

Camphuysendreef
• Coornhertdreef kruising 

Huygensdreef
• Langedijkdreef
• Spiegeldreef/Van Effendreef in 

het gras bij de speeltuin
• Keizershof
• Buitenhofl aan t.h.v. de 

Poldertocht bij de papierbak

Half december worden de korven 
weer verwijderd.

Mooi Leiderdorp
‘’In de Bloemerd is het weer zover. I love it. Herfst. Indian Summer.’’ 
Bedankt Elvera Visser-Otto, voor het insturen van deze prachtige foto!

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Elisabethhof
Aanbrengen van handelsreclame.
Locatie: Simon Smitweg 16
Datum ontvangst: 27 september 
2021

Zijlkwartier
Constructieve doorbraak 
(OLO 6400695).
Locatie: Splinterlaan 38
Datum ontvangst: 27september 
2021

ONTWERP 
OMGEVINGSVERGUNNING 
(uitgebreide procedure)

De Schansen
Plaatsen van een 
luchtbehandelingskast op het 
gebouw (6041821).
Locatie: Wilddreef 3
Ter inzage van: 7 oktober 2021
Ter inzage tot: 18 november 2021

Iedereen kan reageren op de 
ontwerp-omgevingsvergunning 
binnen de termijn van 
tervisielegging. De zienswijze kan 
schriftelijk, digitaal of mondeling 
worden ingediend en is gericht 
aan het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Leiderdorp.

VERLEEND
(reguliere procedure)

Voorhof
Het plaatsen van 2 dakkapellen op 
het voordakvlak (OLO 6165045).
Locatie: Klimopzoom 59
Datum besluit: 29 september 2021

Kerkwijk
Uitbreiding woning aan de 
achterzijde op de eerste verdieping 
(OLO 6112731).
Locatie: Acacialaan 45
Datum besluit: 30 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. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Heel Leiderdorp
Intocht van Sint Nicolaas op 

20 november 2021
Locatie: aankomst aan de 
Ockenrode, optocht door 
Leiderdorp
Datum aanvraag: 27 september 
2021

Elisabethhof
Ontheffi ng voor het uitvoeren van 
nachtelijke werkzaamheden voor het 
herinrichten van de Simon Smitweg 
in de periode van 15 tot en met 19 
november 2021 van 21.00 uur tot 
06.00 uur
Locatie: Simon Smitweg
Datum aanvraag: 29 september 
2021

VERLEEND

Heel Leiderdorp
Voor de Leiden Marathon op 10 
oktober 2021 met diverse routes 
door Leiderdorp
Locatie: diverse routes 
Datum besluit: 30 september 2021

MELDINGEN

Noodkap
3 Ulmus hollandica en 1 Acer 
pseudoplatanus in park De 
Bloemerd rond RCL. De 3 Ulmus 
hollandica hebben iepziekte, 
de Acer pseudoplatanus heeft 
tonderzwam aantasting en 
roetschorsziekte.
De Acer wordt vervangen door 
een Tilia cordata ‘Greenspire’, de 
3 Ulmus hollandica (iepen) zijn 
uitgegroeide zaailingen die niet 
geregistreerd staan, deze worden 
niet vervangen.

Hoe ervaren bewoners Leiderdorp?
De inwonersenquête vindt elke twee 
jaar plaats. Een groep bewoners 
in de leeftijd van 18 tot 85 jaar 
(2250) kreeg een uitnodiging deze 
in te vullen. 34 % deed dit (in 
2019 35 %) en kon zo wensen en 
meningen inbrengen over diverse 
onderwerpen als voorzieningen, 
wonen, mobiliteit, duurzaamheid, 
jeugd, sport en zelfredzaamheid. 
Ook konden zij hun mening geven 
over de dienstverlening van de 
gemeente. Door een weging naar 
geslacht, leeftijd en wijk, zijn de 
uitkomsten kenmerkend voor geheel 
Leiderdorp. 

Enkele cijfers
Tachtig procent van de 
Leiderdorpers geeft voor 
woongenot een 8 of meer als 

cijfer. Een groot deel van de 
bewoners is zeer tevreden over 
voorzieningen: nabijheid onderwijs 
(96 %), winkelaanbod (93 %), 
gezondheidsvoorzieningen (93 
%), sport/recreatie (85 %) en 
welzijnsvoorzieningen (81 %). 40 
% van de jongeren wil zich inzetten 
om buurtgenoten te helpen. 
Vergeleken met 2019 zijn bewoners 
vaker bereid buurtgenoten te 
ondersteunen (52 % nu, tegen 44 % 
in 2019). Vier op de tien bewoners 
voelt zich betrokken bij de mensen 
in de buurt (in 2019 was dat lager). 
Tot slot: een kwart van de bewoners 
is betrokken bij vrijwilligerswerk. 

De volledige uitkomst van de 
inwonersenquête vindt u op 
www.leiderdorp.nl/nieuws.

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



Ik schrijf dit stukje op 4 oktober. Veel mensen beleven plezier aan 
Leidens Ontzet, naar de kermis gaan, met vrienden door de stad 
lopen, samen naar bandjes luisteren en een drankje doen. Even weg 
uit de sleur van alledag, hoe fijn kan dat zijn. 

Ik ben er helaas dit jaar niet bij. 
Mijn gedachten zijn bij mijn broer, 
bij wie recent een ernstige ziekte is 
ontdekt, die levensbedreigend lijkt 
te zijn. Ook mijn eigen gezondheid 
laat te wensen over. Ik heb, net 
als zoveel anderen, een beperking 
die je van buiten niet kan zien. 
Je lijkt kerngezond, maar mijn 

hartproblemen beperken mij in het 
bewegen. Gelukkig leven we in een 
land waar we voor elkaar zorgen. 
Bij de gemeente kan je terecht als 
je een gehandicaptenparkeerplaats 
nodig hebt, of een beroep moet 
doen op de WMO, voor hulp in 
de huishouding, of een traplift als 
traplopen tot problemen leidt. De 

LPL-fractie zet zich in voor een 
goede rechtvaardige uitvoering van 
de WMO. De financiële middelen 
zijn helaas beperkt, maar LPL vindt 
dat iedereen die de hulp nodig 
heeft deze moet krijgen. Wij pleiten 
dan ook voor ontschotting van 
de budgetten voor onder meer 
jeugdzorg en WMO. 

Zolang mogelijk zelfstandig, in je 
eigen vertrouwde buurt blijven 
wonen, daar staat LPL voor. Allerlei 
voorzieningen regelen wij samen 

met de omliggende gemeenten, 
goede samenwerking op uitvoerend 
gebied zorgt er voor dat Leiderdorp 
zelfstandig kan blijven. Een recent 
artikel in het Leidsch Dagblad wekt 
de suggestie dat samengaan de 
enige oplossing is voor regionale 
problemen. Daar denken wij als 
LPL wezenlijk anders over! LPL 
wil dat Leiderdorp zelf beslist over 
wat er hier in het dorp gebeurt. Bij 
fusie met Leiden verliezen we onze 
zeggenschap over woningbouw (met 
als gevolg megatorens), over onze 
polders, en over de wijze waarop 
wij onze voorzieningen vormgeven. 
Denk aan het zwembad, de 
bibliotheek, maar ook de uitvoering 
van de WMO. Stem dus in maart 
volgend jaar LPL!

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 week van… Hugo Langenberg (LPL)
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.


