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

COLLECTE 

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

31 oktober t/m 
6 november 2021
Diabetes Fonds

Sommige goede doelen werven 
donateurs aan de deur. 
Kijk voor een overzicht op 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA

30 oktober
Bandenspanningsactie op 
Baanderij en Santhorst
Nationale Duurzame Huizen Route

1 november
Raadsinformatieavond:
Uitvoeringsbesluit Leidse Ring 
Noord - Oude Spoorbaan
Transitievisie Warmte
Live te volgen op 
www.raadleiderdorp.nl

6 november
Nationale Duurzame Huizen Route

Mooi Leiderdorp
“Langs de ‘Rijnboulevard’ waar De 
Rijn splitst in Oude en Nieuwe Rijn.’’ 

Dank Henk Caspers, voor het 
insturen van dit unieke Leiderdorpse 
plaatje!

Beleef duurzaam wonen in 
Leiderdorp
De snel oplopende gasprijzen 
zijn voor veel huishoudens 
reden zich te oriënteren op 
energiebesparende maatregelen 
of aardgasvrij wonen. Dit kan 
tijdens de Nationale Duurzame 
Huizen Route op zaterdag 
30 oktober en 6 november. 
Huiseigenaren stellen dan hun 
huis open om uitleg te geven 
over bijvoorbeeld isolatie, een 
warmtepomp of aardgasvrij 
wonen. Ook woningen in 
Leiderdorp en omgeving doen 
mee. 

Een huis verduurzamen 
kan op allerlei manieren. 

Zo kun je klein beginnen 
met ledlampen, een slimme 
thermostaat en tochtborstels, 
of het groter aanpakken met 
isolatie of vloerverwarming. De 
huiseigenaren geven u handige 
tips en ideeën voor uw eigen 
woning. 

Kijk op duurzamehuizenroute.nl 
welke woningen er in ons dorp 
(en omgeving) meedoen. Per 
woning is een beperkt aantal 
plekken beschikbaar, dus wacht 
niet te lang met inschrijven. Aan 
een bezoek zijn geen kosten 
verbonden.

Bandenspanningsactie op 
30 oktober
De meest duurzame optie voor 
vervoer is om zoveel mogelijk 
lopend, per fi ets of met het 
openbaar vervoer te doen. Maar 
heeft u toch de auto nodig, dan 
kunt u alsnog bijdragen aan een 
lagere CO2-uitstoot: met de 
juiste bandenspanning verbruikt u 
namelijk aanzienlijk minder.

Om daarbij te helpen is er op 
zaterdag 30 oktober een actie. 
Op de parkeerplaatsen van de 
Santhorst en Baanderij staan tussen 
9.30 en 17.30 uur teams klaar 
die uw banden gratis op de juiste 
spanning brengen. Wanneer u de 
winkels bezoekt, gaan zij aan de 
slag. 
Meer informatie over de actie, en 
hoe de bandenspanning goed te 
onderhouden, is te vinden op
goedleiderdorp.nl.

RMT helpt werkzoekenden aan een 
nieuwe baan
Bent u uw baan kwijtgeraakt 
tijdens de coronacrisis? Het 
Regionaal mobiliteitsteam 
Holland Rijnland (RMT) kan u 
helpen met het zoeken van een 
nieuwe baan.

De coronacrisis heeft grote 
gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er 
verdwijnen banen, werk verschuift 
en nieuw werk ontstaat. Dat 
vraagt dat mensen soms van baan 
moeten wisselen, of zich moeten 
aanpassen om hun huidige werk te 
kunnen behouden. Het RMT helpt 
werkzoekenden en werkgevers hier 
graag bij.

U kunt bij het RMT terecht als 
• u uw baan (deels) kwijt bent 

geraakt tijdens de coronacrisis
• u schoolverlater zonder diploma 

of een vroegtijdig schoolverlater 
bent

• u in een sector wilt werken waar 
veel vraag naar mensen is

• u werkgever bent en begeleiding 
wilt om werknemers naar een 
andere organisatie te begeleiden

• uw werkgever vanwege de 
coronacrisis geen plek meer voor 
u heeft

• u werkloos bent en wilt weten wat 
uw kansen zijn in de arbeidsmarkt

• u zzp’er bent en zich aan het 
heroriënteren bent op ander werk

• u werkzoekend bent en zich wilt 
omscholen naar een beroep waar 
veel vraag naar is

• u schoolverlater bent en zich wil 
laten omscholen om de kansen 
op een baan te vergroten.

Kijk op www.rmthollandrijnland.nl 
voor meer informatie.

Wat het RMT doet voor 
werkzoekenden
Het RMT kijkt naar wat u kunt, 
wat u wilt en waar uw kansen 
liggen. Er is een breed pakket 
aan mogelijkheden om u te 
helpen. Gezamenlijk wordt er een 
oplossing bedacht die bij u past. 
Dit kan een sollicitatietraining 
zijn, een taalcursus, een om- of 
bijscholingscursus of hulp bij het 
opdoen van praktijkervaring.

Ondersteuning van werkgevers
Veel bedrijven en sectoren 
ondervinden gevolgen van de 
coronacrisis. Zit u als werkgever 
met uw handen in het haar over 
de toekomst van uw bedrijf én die 
van uw werknemers? Het RMT 
kan uw werknemers helpen door 
ze te begeleiden van werk naar 
werk. Bijvoorbeeld door inzet 
van loopbaancoaching of een 
scholings- of ontwikkeltraject. 
Het RMT staat klaar om de juiste 
maatwerkoplossing te vinden.

Het onlangs opgerichte 
Regionaal Mobiliteitsteam 
(RMT) is een samenwerking van 
gemeenten, UWV, vakbonden, 
werkgeversorganisaties, het 
beroepsonderwijs en de 
uitzendbranche. Door deze 
krachten te bundelen wordt de 
dienstverlening voor werkzoekenden 
en werknemers die hun baan 
dreigen te verliezen fl ink uitgebreid. 
Onder het RMT Holland Rijnland 
vallen de gemeenten Alphen 
aan den Rijn, Hillegom, Kaag 
en Braassem, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 
Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en 
Zoeterwoude.  

Meer tips op milieucentraal.nl.



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)

Achthoven
Transformatie van garage naar 
hobbyruimte met berging inclusief 
het ophogen van het dak  
(OLO 6447735)
Locatie: Achthovenerweg 62
Datum aanvraag: 17 oktober 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Bospolder
Plaatsen van een inkoopstation voor 
stroom (OLO 6236941)
Locatie: Bospolder 11
Datum besluit: 18 oktober 2021

Baanderij
Afwijking van het bestemmingsplan 
(OLO 6291167)
Locatie: Rietschans 72A
Datum besluit: 21 oktober 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 

loopt 6 (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.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Doeskwartier
Realiseren van een dakterras  
(OLO 6292579)
Locatie: Hoofdstraat 232
Uiterlijke beslisdatum: 7 december 
2021

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Een in- en uitritvergunning voor een 
parkeerplaats op eigen terrein (OLO 
6466673)
Locatie: Acacialaan 8
Datum besluit: 25 oktober 2021

Uw (schriftelijke) reactie over deze 
vergunning kunt u binnen 2 weken 
sturen naar Gemeente Leiderdorp, 
t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 
2350 AA Leiderdorp. De aanvraag 
ligt 2 weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis.


