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

COLLECTE 

17 t/m 23 oktober 2021
Vrije periode (herfstvakantie regio 
noord en midden) 

24 t/m 30 oktober 2021
Vrije periode (herfstvakantie regio 
zuid)

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

AGENDA

25 oktober
Raadsvergadering
20.30 uur
Live te volgen op www.
raadleiderdorp.nl 

26 oktober
Raadsinformatieavond
20.00 uur
Live te volgen op www.
raadleiderdorp.nl 

Mooi Leiderdorp
‘’Deze vrolijke kleuren van de 
graffi titekening kleuren mijn dag.’’ 

Dank Elvera Visser-Otto, voor het 
insturen van deze foto

Raadsvergadering
Op maandag 25 oktober vindt de raadsvergadering plaats om 20.30 
uur. De vergadering wordt live uitgezonden op www.raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen  
4. Inspreekrecht
5. Vragenronde
6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffi ng
7. Doordecentralisatie maatschappelijke zorg per 1 januari 2023
8.  Inkoopstrategie begeleiding, maatschappelijke zorg en 

huishoudelijke ondersteuning Leidse regiogemeenten
9.  Gemeenschappelijke regeling serviceorganisatie zorg Holland 

Rijnland
10. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
11. Meerjarig onderhoudsplan (MOP) accommodaties 2021-2030
12.  Bestemmingsplan polder Achthoven 2020 wijziging 

vaststellingsbesluit
13. Versterking kapitaalstructuur Alliander
14. Benoeming burgerraadslid Van Nieuw Amerongen
15. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
16. Lijst ingekomen stukken
17. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
18. Sluiting

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

Winterdienstregeling Doesbrug
Van 30 oktober tot en met 14 april 
gaat de winterdienstregeling van de 
Doesbrug weer in. Dat betekent dat 
wij de brug alleen nog open doen 
als u een afspraak heeft gemaakt. 
Deze maakt u minimaal 24 uur van 
tevoren en de brug wordt alleen 
bediend op werkdagen (ma-vr) 

tussen 8.00 en 16.00 uur. U maakt 
de afspraak door het formulier in 
te vullen op leiderdorp.nl/melding. 
Dan klikt u op ‘nieuwe melding’ en 
‘Bediening Doesbrug’.

Bekijk voor meer informatie www.
leiderdorp.nl/doesbrug. 

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Heeft u lege kartonnen drinkpakken, van bijvoorbeeld melk of vruchtensap? 
In Leiderdorp gooit u deze weg bij het restafval. 

Foto: Milieucentraal

Natuur Nabij met een boomspiegel
Een boomspiegel is het stuk grond 
rondom de stam van een boom. 
Deze blijft onbetegeld, zodat de boom 
water op kan nemen. Maar de ruimte 
is ook geschikt om er kleine plantjes 
neer te zetten! Bijvoorbeeld bloemen 
en kruiden wat goed is voor bijen en 
vlinders. Hierbij geven wij u nog wat 
tips:
beplant het stukje aarde om de boom 
met biologisch gekweekte planten;
let bij het zaaien van de 
bloemzaadjes op dat het geen 
zogenaamd carnavalsmengsel 
is. De bloemen die dan opkomen 
zijn vaak niet geschikt voor bijen, 
hommels en zweefvliegen;
gebruikt u tuinaarde uit het 
tuincentrum? Kijk goed of deze 

turfvrij is.

Boomspiegel adopteren
In Leiderdorp kunt u een 
boomspiegel adopteren. Zo helpt 
u de gemeente om de natuur 
rijker te maken met verschillende 
planten (biodiversiteit). Wilt u 
een boomspiegel adopteren? 
Stuur dan een e-mail naar de 
wijkregisseur, wijkregie@leiderdorp.
nl. Als u zich in de duurzame 
oktobermaand aanmeldt, krijgt u 
een bon van Ranzijn om plantjes en 
bloemzaadjes te kopen. Onderhoudt 
u al een boomspiegel? Meld 
deze dan ook aan via wijkregie@
leiderdorp.nl. Dan zorgen we ervoor 
dat deze niet wordt weggeschoffeld.
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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)

OUDERZORG
Constructieve doorbraak (OLO 
6438157)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 
49
Datum ontvangst: 12 oktober 2021

Ouderzorg
Plaatsen van een schuur en 
schutting in de zijtuin (OLO 
6413455)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 26
Datum ontvangst: 13 oktober 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Plaatsen van een aanbouw (OLO 
6134617)
Locatie: Acacialaan 58
Datum besluit: 11 oktober 2021

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

INGETROKKEN 
AANVRAGEN
De Baanderij
Aanpassing verbouwing Boulderhal 
(OLO 6343503) 
Locatie: Draadbaan 49
Datum intrekking: 14 oktober 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. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
Kapvergunning voor een Prunus 
serrulata ‘Kanzan’ (OLO 6442393). 
De reden van de kap is de aanleg 
van een in/uitritconstructie ter 
plaatse.
Locatie: Bereklauwkreek ter hoogte 
van huisnummer 18
Datum aanvraag: 14 oktober 2021
Herplantplicht: in plantseizoen 21/22 
zal er in de buurt van de huidige 
locatie een Liquidambar styraciflua 
‘Slender Silouette’ terug worden 
geplant.

Kapvergunning voor een Salix 
alba (knotwilg) (OLO 6442123). 
De boom staat dusdanig dicht op 
het parkeervak dat zodra de boom 
uitgroeit parkeren op deze plaats 
onmogelijk is.
Locatie: Cor Gordijnsingel ter 
hoogte van huisnummer 160
Datum aanvraag: 14 oktober 2021
Herplantplicht: in de buurt van de 
huidige locatie zal een knotwilg 
worden teruggeplaatst.

Kapvergunning voor vijf Acer 
platanoides ‘Globosum’ (OLO 
6441835). De reden voor de 
kapaanvraag is het ophogen van de 
bestrating ter plaatse.
Locatie: Coornhertdreef naast 
nummer 5a (basisschool De 
Schakel)
Datum aanvraag: 14 oktober 2021
Herplantplicht: Voor het kappen van 
de bomen zal herplant plaatsvinden 
in plantseizoen 21/22, er worden 
dan vijf Prunus serrulata ‘Sunset 
‘Boulevard’ teruggeplaatst op de 
huidige locatie.

VERLEEND
Een seizoen standplaatsvergunning 
voor de verkoop van kerstbomen in 
de periode van 1 december tot en 
met 31 december 2021
Locatie: statendaalderplein
Datum besluit: 13 oktober 2021

Een seizoen standplaatsvergunning 
voor de verkoop van oliebollen in de 
periode van 1 november tot en met 
31 december 2021
Locatie: winkelcentrum Santhorst
Datum besluit: 11 oktober 2021

Ontheffing plaatsen kampeermiddel 
in de periode van 1 november tot en 
met 31 december  2021
Locatie: Kwikstaartplein
Datum besluit: 11 oktober 2021

Vergunning voor een Halloweenparty 
op 30 oktober 2021 van 18.00 tot 
21.00 uur
Locatie: Wagenmaker ter hoogte 
van huisnummers 1 t/m 25 (oneven)
Datum besluit: 19 oktober 2021

VERKEERSBESLUITEN

Het college van burgemeester 
en wethouders besloot op 
13 oktober 2021 tot aanleg 
van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats bij 
de Prunusdreef ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 1 t/m 49 te 
Leiderdorp.

De stukken zijn gepubliceerd in 
het digitale gemeenteblad op 20 
oktober 2021. Om deze 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)’ 
voor ‘verkeer’. Tenslotte klikt u op 
‘start zoekopdracht’.
De stukken liggen eveneens 

ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis (gedurende 
openingstijden) van 20 oktober 
2021 tot en met 1 december 2021. 

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. Dat kan tot en met 1 
december 2021.

MELDINGEN

Buurtfeest in Halloweensfeer op 31 
oktober 2021 van 18.00 tot 20.30 uur
Locatie: speeltuin tegenover 
Waterbieskreek 1 tot en met 7
Datum melding: 7 oktober 2021

Bandenspanningsactie op 30 oktober 
2021 van 09.30 tot 17.30 uur
Locatie: winkelcentrum De 
Santhorst en woonboulevard De 
Baanderij
Datum melding: 14 oktober 2021

MELDING 
OMGEVINGSDIENST 
WEST-HOLLAND

Beschikking Wet milieubeheer 
- Willem-Alexanderlaan 1 te 
Leiderdorp
De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Leiderdorp besloten op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
maatwerkvoorschriften te stellen 
aan de Gemeente Leiderdorp.

Het verzoek heeft betrekking op 
het periodiek onderhoud van een 
open bodemenergiesysteem voor 
het gemeentehuis van Leiderdorp 
aan de Willem-Alexanderlaan 
1 te Leiderdorp. Hierbij wordt 
chloridehoudend grondwater 
geloosd op het gemeentelijk 
vuilwaterriool.

Bezwaar indienen
Belanghebbenden kunnen tegen 
het besluit bezwaar indienen. Een 
bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na dag van bekendmaking 
van het besluit zijn ingediend. U 
stuurt het bezwaarschrift naar 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp, per adres 
van de Omgevingsdienst West-
Holland, postbus 159, 2300 AD  
Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Willem-
Alexanderlaan 1 te Leiderdorp’ of 
per e-mail naar bezwaarschrift@
odwh.nl.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt 
u naast het indienen van een 
bezwaarschrift ook een verzoek om 
een voorlopige voorziening doen. 
Hiermee voorkomt u dat dit besluit 
van kracht wordt in afwachting 
van de behandeling van het 
bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek 
om voorlopige voorziening naar:
de voorzieningenrechter van de  
rechtbank Den Haag
sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag 
Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank 
via het digitale loket Rechtspraak: 
http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 
Wij verzoeken u een afschrift 
van het verzoek om voorlopige 
voorziening te sturen naar: 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp, per adres 
Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 071-4083100 of 
info@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2021-015299.
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