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

COLLECTE
10 t/m 16 oktober
Nederlandse Brandwonden 
Stichting

17 t/m 23 oktober
Vrije periode (herfstvakantie)

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

AGENDA
30 oktober
Nationale duurzame huizen route
www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Inzameling grofvuil
De gemeente regelt het inzamelen 
van grofvuil. Dit is afval dat te 
groot en te zwaar is om in de 
minicontainer aan te bieden.

U kunt uw grofvuil afgeven bij 
de milieustraat. U kunt ook een 
afspraak maken voor het ophalen 
van grofvuil bij u thuis door te bellen 
naar (071) 54 58 500. Wij komen 
dit dan 1 keer per 2 weken (in de 
even weken) ophalen. De huis-
aan-huisinzameling van brandbaar 
grofvuil wordt uitgevoerd door 
een externe partij. Deze voert dit 
uit in opdracht van de gemeente 

Leiderdorp. Huis-aan-huisinzameling 
van onbrandbaar grofvuil doet de 
inzameldienst van de gemeente 
Leiderdorp zelf.

Wat is brandbaar en 
onbrandbaar grofvuil?
Bij brandbaar grofvuil denkt u aan 
oude meubels en vloerbedekking. 
Bij onbrandbaar grofvuil aan steen, 
metaal, ijzer of puin.

Kijk voor meer informatie op 
gemeentewinkel.leiderdorp.nl/
producten/afvalinzameling_grofvuil. 

Mooi Leiderdorp
‘’Typisch herfst: zon én regen. Deze 
foto van een dubbele regenboog 
nam ik op het paadje naast de 

Dwarswatering.’’ Dank Jojanneke 
Weijermars voor het insturen van 
deze foto!

Zonder afspraak een 
coronavaccin 
Wilt u een coronavaccinatie? 
Vanaf 12 oktober start de GGD-
prikbus in Leiderdorp. Deze 
staat elke dinsdag van 12 tot 
18 uur bij de Zijlbaan 15 op het 
parkeerterrein bij Leen Bakker 
en Praxis. In de bus bent u 
welkom voor een prik. U hoeft 
hiervoor geen afspraak te maken 
en kunt dus zo langskomen. In 
de prikbus vaccineert de GGD 
met het Pfi zervaccin. Is dit de 
eerste prik, dan wordt er gelijk 

een afspraak voor de tweede 
gemaakt. Die is na minimaal drie 
weken. Vergeet niet uw ID-bewijs 
en mondkapje mee te nemen. 
De prikbus is er voor iedereen 
vanaf 12 jaar én zonder medische 
indicatie. Wilt u meer informatie? 
Stel uw vragen aan de corona-
arts, die altijd in de GGD-prikbus 
aanwezig is, of neem contact op 
met de landelijke servicedesk op 
telefoonnummer 0800-1351.

Wijziging Huisvestingsverordening 
ter inspraak
Het is dringen op de woningmarkt 
in Holland Rijnland. Veel 
woningzoekenden moeten lang 
wachten op een passende 
sociale huurwoning. In de 
huisvestingsverordening hebben 
gemeenten in Holland Rijnland 
spelregels voor de verdeling van 
sociale huurwoningen vastgelegd. 
Dit geldt ook voor sociale huur 
standplaatsen en woonwagens. 

Vorig jaar heeft de regio een 
woonwensenonderzoek gehouden 
onder woonwagenbewoners. 
Hierin kwam naar voren dat 
onder woonwagenbewoners 
veel onduidelijkheid bestaat 
over de huidige werkwijze van 
toewijzing en het registratie- en 
zoeksysteem voor woonwagens. 
Naar aanleiding daarvan is er 
een puntensysteem en wachtlijst 
opgesteld. De wachtlijst vervangt 
de huidige rangordebepaling 
woonwagens in de regionale 

huisvestingsverordening, die 
hiervoor moet worden aangepast. 
Defi nitieve besluitvorming over 
deze wijziging vindt plaats in het 
algemeen bestuur van Holland 
Rijnland.  

Om tot dit wijzigingsvoorstel 
te komen, is in de zomer 
met een klankbordgroep van 
woonwagenbewoners het nieuwe 
puntensysteem voor de wachtlijst 
ontwikkeld. Dit heeft geleid tot 
wijziging van de verordening die nu 
wordt vrijgegeven voor inspraak. 

Het dagelijks bestuur geeft 
de concept wijziging van de 
huisvestingsverordening Holland 
Rijnland 2019 vrij voor inspraak. 
U kunt reageren tot en met 8 
november 2021. Meer informatie 
vindt u op de website van Holland 
Rijnland: https://hollandrijnland.
nl/ruimte/wonen-2/wijziging-hvv-
woonwagens/.  

Boek op tijd uw rit met de regiotaxi
Door een landelijk personeelstekort 
van chauffeurs en telefonistes kan 
Regiotaxi Holland Rijnland op dit 
moment niet de dienstverlening 
bieden die u gewend bent. 
Medewerkers doen hun uiterste 
best om het vervoer zo goed 
mogelijk te regelen. U helpt ze met 
de volgende aanpassingen.  
• Boek uw reis minimaal 2 uur 

van tevoren.
Maar liever nog eerder, zodra u 
weet wanneer u gaat reizen. Op 
deze manier is uw rit beter in te 
plannen. 

• Vermijd drukke tijdstippen 
indien mogelijk. 
’s Middags is het vaak drukker 
op de weg en in de regiotaxi. 
Hoeft u niet per se ’s middags te 

reizen? Kies dan liever een ander 
moment. Zo worden de ritten 
meer gelijkmatig over de dag 
verspreid. 
Mogelijk vraagt de telefonist u iets 
te schuiven met de ophaaltijd. U 
hoeft hier uiteraard niet aan mee 
te werken als dit niet uitkomt.

• Reserveer uw reis digitaal.
Als u uw rit digitaal boekt, 
voorkomt u wachttijden aan 
de telefoon. U helpt zo ook het 
vervoer beter te plannen en 
ontlast de telefooncentrale. U 
kunt e-mailen naar telefoon@
rthr.nl, de speciale app WinTop 
gebruiken of boeken op mijn.
vervoerataxdevries.nl/. 

Deze informatie staat ook op www.
rthr.nl/chauffeurs.htm.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -
Wist u dat…

…u grofvuil door de gemeente kan laten ophalen? Maak een afspraak door 
te bellen naar (071) 54 58 500. Ook kunt u grofvuil kwijt bij de milieustraat. 

Bron foto: Milieucentraal



De week van... Geert Schipaanboord 
(ChristenUnie-SGP)

U heeft ook vast vol verbazing gekeken naar de kabinetsformatie 
in Den Haag. Maandenlang slepen de gesprekken zich voort, terwijl 
het inhoudelijk gesprek nog moet beginnen. De schijnwerpers van 
de pers staan ook volledig op Den Haag gericht, en bijvoorbeeld 
veel minder op wat er lokaal gebeurt. De persconferenties van 
Mark Rutte en Hugo de Jonge over de coronacrisis hebben die 
focus op Den Haag nog eens versterkt. Ons nationale humeur lijkt 
wel steeds meer af te hangen van hoe het er in politiek Den Haag 
aan toe gaat. Dat is jammer, want er is veel meer in het leven dan 
politiek, en er is veel meer politiek dan alleen Haagse politiek.

Zaterdag 2 oktober stond ik met 
een aantal collega-fractieleden 
van ChristenUnie-SGP bij de 
Santhorst en bij de Winkelhof om 
input op te halen voor ons lokale 
verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Veel 
mensen gaan graag in gesprek. Je 
merkt allereerst hoeveel mensen het 
prettig vinden om in Leiderdorp te 
wonen. Maar je hoort ook zorgen, 
over een kwetsbare zoon met 
ggz-problematiek die geen huis 
in de buurt kan vinden, of over de 
toegankelijkheid van straten en 
stoepen voor mensen die slecht 
ter been zijn. Er zijn ook mensen 
die geen behoefte hebben aan 
een praatje, omdat ze hun buik vol 
hebben van de landelijke politiek. 
Politiek staat voor veel mensen 
gelijk aan landelijke politiek in Den 
Haag.

Maar politiek is ook lokaal en 
lokale politiek is meer dan de 
gemeenteraad. Je zou ook kunnen 
zeggen: politiek is overal waar 

je belangen af moet wegen van 
verschillende mensen die het niet 
altijd met elkaar eens zijn. Veel 
mensen in Leiderdorp dragen 
er aan bij, door actief zijn in het 
bestuur van een (sport)vereniging, 
een schoolbestuur, als lid van een 
kerkenraad, van een wijkcomité 
of als energieambassadeur. Dat 
vind ik heel belangrijk. Samenleven 
bestaat niet uit het eens in de vier 
jaar inleveren van een wensenlijstje 
in Den Haag, en dan daarna achter 
een scherm volgen of ze het daar 
waar maken. Over samenleven 
moet je niet praten, dat moet je 
doen.

Zelf ga ik na 2 jaar als 
burgerraadslid en 8 jaar 
als raadslid in Leiderdorp 
stoppen na de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen. Als 
vader van drie jonge kinderen wil 
ik op dit moment een stapje terug 
doen. Er is meer dan politiek. Maar 
het is prachtig werk: ik vind het een 
groot voorrecht en ontzettend leuk 

om burgers in de gemeenteraad 
te vertegenwoordigen. Meld u 
zich bij een fractie om eens een 
keer een avond mee te lopen, 
als u misschien interesse heeft. 
Alle fracties kunnen vers bloed 
gebruiken!

En mijn ervaring is ook: als je zelf 
politieke ervaring hebt opgedaan, 
of dat nu in de gemeenteraad is, 
in een schoolbestuur of bij een 
vereniging, dan weet je hoe lastig 
het soms is. Zeker als mensen 
het niet eens zijn. Het hoogst 
haalbare ziet er niet altijd mooi uit. 
Dan kijk je ook wat milder naar de 
kabinetsformatie in Den Haag.

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.BEKENDMAKINGEN  

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Constructieve doorbraak
Locatie: Van der Valk Boumanweg 57
Datum ontvangst: 6 oktober 2021

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Bloemerd
Een kapvergunning voor het vellen 
van 15 bomen op het terrein van 
volkstuinvereniging De Bloemhof, 1 
Fraxinus achter de kantine van VTV 
de Bloemhof en 1 Quercus robur 
langs het ruiterpad naast veld 3 van 
RCL. 
De 9 essen zijn aangetast door 
essentaksterfte, van de eik langs 
het pad bij veld 3 van RCL is de kop 
uitgescheurd. Voor de rest van de 
bomen geldt dat zij gekapt worden 
omdat zij te dicht op elkaar staan.
Locatie: Bloemerd
Datum aanvraag: 30 september 
2021

VERLEEND

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor een 
bus ten behoeve van het covid 
19 vaccinatieprogramma. Op 
dinsdagen van 12 oktober tot en 
met 23 november 2021
Locatie: Baanderij
Datum verleend: 7 oktober 2021 

Een vergunning voor 
driehoeksreclameborden voor 
de open dag van het LUMC in 
de periode van 18 tot en met 31 
oktober 2021
Locatie: Leiderdorp
Datum verleend: 29 september 
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, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Werkzaamheden Van der Valk 
Boumanweg
Op 18 oktober starten wij vanaf 7 
uur met werkzaamheden aan de 
Van der Valk Boumanweg en de 
Tollenaersingel in Leiderdorp. Deze 
duren ongeveer 4 weken. Het werk 
bestaat uit 3 fases. 

• In fase 1 vindt op de Van der Valk 
Boumanweg een aanpassing 
plaats van de kopzijde van de 
middenberm. Dit duurt ongeveer 
2 weken. De Van der Valk 

Boumanweg blijft dan gewoon 
open voor verkeer. 

• In fase 2 wordt de drempel op de 
kruising Van de Valk Boumanweg/
Tollenaersingel aangepast. In 
deze fase is de ingang van de 
Tollenaerstraat tijdelijk gesloten. 
Een omleiding staat aangegeven. 

• In fase 3 wordt een 
oversteekplaats en een voetpad 
aangebracht. U ondervindt 
hiervan geen hinder.

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


