
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 3 NOVEMBER 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

31 oktober t/m 6 november 2021
Diabetes Fonds
7 t/m 13 november 2021
Alzheimer Nederland

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

AGENDA
5 november
Raadsvergadering over de 
begroting
14.00 uur Live te volgen op 
www.raadleiderdorp.nl
6 november
Nationale Duurzame 
Huizen Route: www.
duurzamehuizenroute.nl/
leiderdorp
11 november
Bijeenkomsten over toekomst 
Baanderij:
16.00 – 18.00 uur voor ondernemers
19.30 – 21.30 uur voor bewoners 
en omwonenden
18 november
Netwerkevent Ondernemen in 071

Wie is jouw favoriete 
Leiderdorpse Ondernemer?
De Leiderdorpse 
Ondernemersvereniging (LOV) 
reikt eind januari 2022 weer de 
Leiderdorpse Ondernemersprijs 
uit. Dit doet de vereniging in 
samenwerking met de gemeente 
Leiderdorp.

Tot en met 30 november 
kan iedereen zijn favoriete 
ondernemer nomineren via www.
leiderdorpseondernemersprijs.nl. 
Dat kan een winkel zijn, maar 
bijvoorbeeld ook een bedrijf 
dat diensten verleent zoals een 
tandarts of zorgbedrijf. 

De jury maakt na 30 november vijf 
genomineerde bedrijven bekend. 
Deze krijgen vervolgens bezoek 
van de jury. Die bestaat uit een 
afvaardiging van het LOV-bestuur, 
gemeente en oud-winnaar Piet 
den Elzen. Tegelijkertijd kan er via 
de website op de genomineerden 
gestemd worden, zodat er ook 
een publieksfavoriet ontstaat. 
Tijdens een feestelijke avond in 
het Leiderdorpse gemeentehuis 
worden de winnaars eind januari 
2022 bekend gemaakt.
De Leiderdorpse 
Ondernemersprijs wordt om het 
jaar uitgereikt. 

Netwerkevent Ondernemen in 071
Op donderdag 18 november 
houdt Ondernemen in 071 een 
netwerkevent voor en door 
ondernemers uit de Leidse regio. 
Kennis delen, elkaar inspireren en 
ontmoeten staan centraal op deze 
netwerkbijeenkomst die voorheen 
Ondernemersdag071 heette.
U kunt het event bijwonen in Trianon 
Leiden of online meekijken via het 
digitale platform economie071.live. 
Meer informatie en aanmelden op 

www.economie071.nl

Bijeenkomsten over toekomst 
Baanderij op 11 november
Bedrijventerrein de Baanderij wordt 
een gemengd woon-werkgebied. 
Het toekomstbeeld is beschreven 
in de gebiedsvisie Baanderij, die de 
gemeenteraad eind 2020 vaststelde. 
Inmiddels is de gebiedsvisie 
uitgewerkt in uitgangspunten 
voor bouwontwikkelingen en de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Deze uitgangspunten vormen het 
zogeheten ontwikkelkader. Over 
het ontwikkelkader organiseert de 
gemeente twee bijeenkomsten. 

Bewoners en omwonenden
Voor bewoners en omwonenden 
houden we op donderdagavond 
11 november van 19.30 tot 21.30 
uur een bijeenkomst. Tijdens de 
avond krijgen zij een toelichting 
op de uitgangspunten voor 
bouwontwikkelingen en de inrichting 
van de openbare ruimte. Ook is er 
gelegenheid vragen te stellen en op 
de uitgangspunten te reageren.
U kunt zich aanmelden via 
gebiedsvisie-baanderij@
leiderdorp.nl onder vermelding van 
‘Bewonersbijeenkomst Baanderij’. 
Graag uiterlijk dinsdag 9 november. 

Ondernemers en eigenaren
Specifi ek voor ondernemers en 
eigenaren van de Baanderij houden 
we op donderdagmiddag 11 
november van 16.00 tot 18.00 
uur een bijeenkomst. Na een 
presentatie van het ontwikkelkader 
gaan wij graag met hen in gesprek 
over het toekomstige werken in de 
Baanderij.
U kunt zich aanmelden via 
gebiedsvisie-baanderij@
leiderdorp.nl onder vermelding van 
‘Ondernemersmiddag Baanderij’. 
Graag uiterlijk dinsdag 9 november. 

Waar
De bijeenkomsten vinden plaats 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 te Leiderdorp. Bij 
het drukken van deze krant waren 
de nieuwe coronamaatregelen nog 
niet bekend. Indien nodig, vinden de 
bijeenkomsten niet op locatie maar 
digitaal plaats. Aanmelders krijgen 
hierover bericht.

BespaarteGOED-actie
Deze maand is de Leiderdorpse 
bespaarteGOED-actie van 
start gegaan. Voor de aankoop 
van kleine, energiebesparende 
producten ontvangt u eenmalig 
tot 75 euro retour óf u krijgt 75 
euro korting op uw bestelling 
in de speciale actiewebshop. 
Deze actie loopt tot 1 augustus 
2022 en geldt voor huurders 
en woningeigenaren. Heeft 
u al gebruik gemaakt van de 
vergelijkbare teGOEDbon-actie 
2020-2021, dan kunt u niet aan 
deze actie meedoen. Kijk op 
goedleiderdorp.nl voor meer 
informatie en om op de hoogte te 
blijven van speciale activiteiten, 
waaronder de roadshow door 

verschillende wijken voor gratis 
advies en inspiratie.

Woont u in een woning van 
Rijnhart Wonen? Dan kunt u 
naast de bespaarteGOED-
actie meedoen aan de speciale 
huurdersactie. Met een actiecode 
legt samenwerkingspartner 
Rijnhart Wonen voor haar huurders 
maximaal 25 euro bij, wanneer u de 
energiedisplay (ter waarde van 100 
euro) bestelt uit de actiewebshop. 
Een energiedisplay laat zien hoeveel 
energie u verbruikt in huis, waarmee 
u gemiddeld tot bijna 7% per 
jaar gasverbruik kunt besparen. 
De actiecode is te vinden op 
goedleiderdorp.nl.

Beurs Huis & Energie
Het zal niemand zijn ontgaan dat 
de prijzen voor elektriciteit en gas 
hard zijn gestegen. Juist nu is het 
een goed moment om te investeren 
in een energiezuinig(er) thuis. Bent 
u benieuwd welke oplossingen en 
technieken er zijn voor het verder 
isoleren en/of aardgasvrij maken van 
uw woning? Wilt u een gesprek met 
een adviseur van het gemeentelijk 
energieloket Duurzaam Bouwloket, 

of een duurzaam droomhuis zelf 
kunnen ervaren? Voor al deze 
zaken kunt u terecht bij de beurs 
van Huis & Energie van 12 t/m 
14 november in de Haarlemmer 
Expo in Vijfhuizen. Inwoners van 
Leiderdorp krijgen 5 euro korting op 
hun entree. Het aanmeldformulier 
en de kortingscode zijn te vinden op 
goedleiderdorp.nl.

Duurzame huizenroute op 
6 november
Gastvrije huiseigenaren in 
Leiderdorp en omgeving stellen 
hun duurzame woning open 
voor bezoekers. Zij geven dan 
uitleg over bijvoorbeeld isoleren, 
een warmtepomp of aardgasvrij 
wonen. Inwoners kunnen tijdens 

het bezoek de installaties bekijken, 
het wooncomfort ervaren en al 
hun vragen stellen over duurzaam 
wonen. Geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven via www.
duurzamehuizenroute.nl/leiderdorp.



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

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Aanvragen van een in-/ 
uitritvergunning (OLO 6466673)
Locatie: Acacialaan 8
Datum ontvangst: 25 oktober 2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6473077)
Locatie: Meijelaan 13
Datum ontvangst: 27 oktober 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Plaatsen van een uitbouw op de 1e 
verdieping (OLO 6247691)
Locatie: Hoofdstraat 57
Datum besluit: 27 oktober 2021

De bezwaartermijn van de verleende 
omgevingsvergunningen loopt 6 
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

Voorhof
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6302341)
Locatie: Lisdoddekreek 35
Uiterlijke beslisdatum: 11 december 
2021

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Voorhof
Vervangen van een kozijn in de 
voorgevel (OLO 6276595)
Locatie: Kamperfoeliezoom 37
Datum besluit: 28 oktober 2021

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Een ventvergunning voor de 
verkoop van consumptie-ijs voor de 
periode van 1 maart tot en met 15 
oktober 2022
Datum aanvraag: 7 oktober 2021
Locatie: heel Leiderdorp

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage 
bij de receptie in het gemeentehuis. 
Binnen deze termijn kunt u een 
(schriftelijke) reactie sturen naar 
Gemeente Leiderdorp, t.a.v. 
Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 
AA Leiderdorp.

VERLEEND

Een ontheffi ng voor werken buiten 
reguliere werktijden in de periode 
van 15 november tot en met 19 
november tussen 19.00 uur en 6.00 
uur.
Datum besluit: 28 oktober 2021
Locatie: Simon Smitweg ter hoogte 
van gemeentehuis

Op grond van het bepaalde in 
de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden  
binnen 6 weken een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 

college van burgemeester en 
wethouders, postbus 35, 2350 
AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift 
dient ondertekend te zijn en 
tenminste te bevatten: de naam 
en adres van de indiener ervan, 
de dagtekening en het besluit 
waartegen bezwaar wordt 
aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een 
besluit niet op. Indien u wilt 
voorkomen dat het genomen 
besluit wordt uitgevoerd, kunt 
u - gelijktijdig met het indienen 
van een bezwaarschrift - aan 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Den Haag, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag, een 
voorlopige voorziening vragen.

BESTEMMINGSPLAN

Herstelbesluit bestemmingsplan 
Polder Achthoven 2020

Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp maken overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening en 
artikel 6.19 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) bekend dat 
de gemeenteraad op 25 oktober 
2021 een herstelbesluit voor het 
bestemmingsplan Polder Achthoven 
2020 heeft genomen naar 

aanleiding van het beroep over de 
geluidcontouren.

Inhoud
De gemeenteraad van Leiderdorp 
heeft bij besluit van 12 juli 2021 het 
bestemmingsplan Polder Achthoven 
2020 gewijzigd vastgesteld. 
Tegen dat vaststellingsbesluit is 
beroep ingesteld. Het beroep 
heeft betrekking op de in het plan 
opgenomen geluidcontouren die 
horen bij de industrieterreinen in 
Zoeterwoude. Naar aanleiding 
van het het beroepschrift heeft de 
gemeenteraad op 25 oktober 2021 
besloten het vaststellingbesluit 
te wijzigingen. Dit wordt een 
herstelbesluit genoemd.
Het herstelbesluit ligt samen met de 
bijbehorende stukken ter inzage in 
het kader van beroep.

Terinzagelegging
Het herstelbesluit is digitaal 
raadpleegbaar via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(planID: NL.IMRO.0547.
BPachthoven2020-VG02).
Het schriftelijke besluit kan in de 
periode van 4 november 2021 t/m 
16 november 2021 worden ingezien 
bij de receptie in het gemeentehuis, 
Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. 
Wilt u een toelichting? Maakt u dan 
een afspraak.

Begroting 2022
Het college van burgemeester en 
wethouders presenteert ieder jaar 
de begroting. Daarin staat hoe de 
gemeente er fi nancieel voor staat en 
welke plannen het college heeft voor 
het volgende jaar. De gemeenteraad 
bespreekt die en stelt uiteindelijk de 
begroting vast. Hiernaast vindt u de 
begroting van 2022, met daarin ook 
uw woonlasten. 

Uitleg bij de afvalstoffenheffi ng
Naast de trendmatige verhoging 
neemt de afvalstoffenheffi ng toe 
met € 63,96 per huishouden. Die 
verhoging is nodig, omdat de 
gemeente geen geld meer ontvangt 
voor het gebruik van de grond voor 
leidingen van water en energie. De 
netwerkbedrijven Alliander en Oasen 
berekenen deze kosten ook niet 
meer door, waardoor uw energie- 
en waterrekening naar verwachting 
€ 55 en € 15,70 goedkoper wordt.

Begrotingsraad
De gemeenteraad vergadert vrijdag 
5 november vanaf 14.00 uur over de 
begroting.

Agenda
• Vaststellen agenda
• Mededelingen en inspreekrecht
•  Geheimhouding bekrachtiging / 

opheffi ng
• Programmabegroting 2022
•  Septembercirculaire 2021 

Gemeentefonds

U kunt de vergadering live volgen 
via www.raadleiderdorp.nl. Daar 
vindt u ook alle vergaderstukken, 
waaronder de begroting. Heeft u 
vragen? Neem dan contact op met 
de griffi e via griffi e@leiderdorp.nl of 
071 54 58 500.

BEGROTING 2022
Gemeente Leiderdorp

INKOMSTEN
€ 46,15 miljoen van het rijk
€ 15,46 miljoen lokale heffingen 
€ 5,69 miljoen andere inkomstenbronnen
………….………………………………………………………………………………………....

Lokale heffingen: € 15.463.537
Onroerende zaakbelasting:    € 7.666.970
Rioolheffing € 1.834.865
Afvalstoffenheffing € 4.951.863
Precariorechten €      23.648
Begraafplaatsrechten €    290.551
Overige heffingen en leges   €    695.640

Andere inkomstenbronnen: € 5.691.422
Grondopbrengst           €      30.983
Huren € 1.727.574
Dividenden €    592.000
Overige inkomsten €    841.741
Grondexploitatie € 2.499.124

UITGAVEN
Meedoen in Leiderdorp: € 32.191.472

Actieve en gezonde inwoners €  6.579.507
Zelfredzame inwoners €  5.462.979
Ondersteunde inwoners €20.148.986

Aantrekkelijk Leiderdorp: € 12.173.317
Werken en ondernemen in het dorp €     108.437
Wonen en recreëren in het dorp €     287.728
Ruimte in het dorp €  9.949.170
Dienstverlening in het dorp €     297.843
Grondexploitaties €  1.530.139

Bestuur en organisatie: € 13.551.584
Bestuur €  1.598.840
Bedrijfsvoering €  9.168.308
Regiozaken €  2.784.436

Overhead/overige kosten: € 10.197.470
Overhead € 9.850.264
Overige kosten €    347.206

MIJN WOONLASTEN IN 2022
Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 337,56 
Tweepersoonshuishouden € 423,12 
Meer dan 2 personen € 447,24 

Rioolheffing
Eenpersoonshuishouden €   94,08
Tweepersoonshuishouden € 133,20
Meer dan 2 personen € 172,44

Onroerendezaakbelasting
Gemiddeld per huishouden/woning € 445,03 

47%

18%

20%

15%
Meedoen in Leiderdorp

Aantrekkelijk 
Leiderdorp

Bestuur en organisatie 
Leiderdorp

Overhead/overige 
kosten

69%

23%

8%
Inkomsten van het Rijk

Lokale heffingen

Andere 
inkomstenbronnen

Totale inkomsten: € 67.308.973 Totale uitgaven: € 68.113.843



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

Beroep
Tegen het herstelbesluit kan 
binnen de beroepstermijn door 
belanghebbenden beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. De beroepstermijn 
begint op de dag nadat het besluit 
ter inzage is gelegd en bedraagt 
6 weken. Het instellen van beroep 
is mogelijk in de periode van 5 
november 2021 t/m 16 november 
2021.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking voor het 
herstelbesluit. Degene die beroep 
instelt kan daarom ook een verzoek 
om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, op 
bovengenoemd adres. 
Vermeldt u dan wel duidelijk dat u 
beide doet. U kunt een verzoek om 
voorlopige voorziening ook later 

in de beroepsprocedure indienen. 
Het herstelbesluit treedt in werking 
daags na het verstrijken van de 
beroepstermijn indien geen verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan. 

Informatie
Voor vragen over het herstelbesluit 
en de procedure kunt u contact 
opnemen met Dave van der Pol, 
tel. 0621385675 of via e-mailadres 
d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

VERKEERSBESLUITEN

Voetgangersoversteekplaats
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 3 
november 2021 besloten een 
voetgangersoversteekplaats op 
te heffen op de Simon Smitweg 6 
ter hoogte van de parkeergarage 
Q-Park/Alrijne ziekenhuis te 
Leiderdorp.

Laadplaatsen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 3 november 
2021 vier parkeerplaatsen 
aangewezen voor het opladen 
van elektrische voertuigen in 
de  Lijsterstraat ter hoogte van 
perceelnummer 1 te Leiderdorp. 
Hiervan worden in eerste instantie 
twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
gerealiseerd.

Groene Hart Centrum
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 3 november 
2021 besloten 
•  twee algemene 

gehandicaptenparkeerplaatsen 
aan te leggen ter hoogte 
van het nieuwe Groene Hart 
Centrum aan de Bospolder.

•  een maximumsnelheid van 
60 km/u voor gemotoriseerd 
verkeer in te stellen op de 
weg tussen N446 en HSL-
vluchtschacht bij Groene Hart 
Centrum en N446 in Leiderdorp.

•  fietspaden te verleggen rond 
het Groene Hart Centrum en 
N446 in Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 3 november 
2021. Om de stukken 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)’ 
kiest u voor ‘Verkeer’. Dan klikt u op 
‘Start zoekopdracht’.

De stukken liggen eveneens van 
3 november 2021 tot en met 15 
december 2021 ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis 
(gedurende openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op 
grond van hoofdstuk 6 van de 
Algemene wet bestuursrecht 

een bezwaarschrift tegen 
verkeersbesluiten indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot 
en met 15 december 2021 de tijd.

VERGADERINGEN

Regionale commissie 
bezwaarschriften
Op vrijdagochtend 5 november  
2021 behandelt de regionale 
commissie bezwaarschriften om 
10.15 uur een bezwaarschrift 
gericht tegen het besluit om de 
locatie Zijldijk 31 in Leiderdorp 
aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.
Wilt u de hoorzitting bijwonen, 
stuurt u dan een e-mail naar 
bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl. 


