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

COLLECTE

7 t/m 13 november 2021 
Alzheimer Nederland  

14 t/m 20 november 2021
Het Gehandicapte Kind

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

AGENDA

15 november 
Politiek forum 
20.00 uur
Live te volgen op 
www.raadleiderdorp.nl

Politiek forum
Op 15 november vindt het politiek forum plaats om 20.00 uur. U kunt 
de vergadering live volgen op www.raadleiderdorp.nl. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Beëdiging burgerraadslid de heer Van Nieuw Amerongen
5. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel Oude Spoorbaan
6. Toepassen coördinatieregeling voor project Leidse Ring Noord
7. Transitievisie warmte Leiderdorp
8. Nieuwe verordening RREW Leiderdorp 2021-2022
9. Tweede bestuursrapportage 2021
10. Klankbordgesprek: nota parkeren
11. Terugkoppeling vanuit gemeenschappelijke regelingen en 

samenwerkingsverbanden
12. Rondvraag 
13. Vaststellen verslag politiek forum 11 oktober 2021 
14. Sluiting

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

Klimaatverandering: doem of 
dynamiek?
Het valt nauwelijks te ontwijken: 
bijna dagelijks zijn er schrikbeelden 
over de gevolgen van 
klimaatverandering. Overspoelt 
de zee ons straks? Kunnen we 
het tij nog keren? Mogen we erop 
vertrouwen dat er slimme mensen 
zijn die een oplossing hiervoor 
kunnen bedenken? Deze vragen 
houden velen van ons bezig.

Op woensdag 24 november houdt 
IVN Leidse regio van 20.00 - 21.45 
uur een thema-avond hierover. 
U krijgt informatie en er is ruimte 
voor discussie. 

Belangstellenden zijn welkom 
in het Yuverta-college (vroeger 
het Wellant-college) Lange Voort 
70, 2341 KD Oegstgeest. De 
bijeenkomst is gratis en vanaf 
19.30 uur staat koffi e of thee 
voor u klaar. Aanmelden kan tot 
23 november door een mail te 
sturen naar: werkgroepklimaat.
ivnleidseregio@gmail.com. Door 
de coronamaatregelen moet u zich 
aanmelden. Op de avond moet u 
een QR-code of vaccinatiebewijs 
laten zien.

Onderzoek naar duikers
In Leiderdorp liggen duikers. Dat 
zijn buizen in de weg of een dam, 
die bijvoorbeeld sloten met elkaar 
verbinden. De gemeente start een 
onderzoek hiernaar. Doel is om 
duidelijk te krijgen hoeveel duikers 

er precies zijn, en wat de staat 
ervan is. De inspecteur voert op 
verschillende plekken onderzoek uit 
en dit werk duurt tot en met eind 
november.

Het 10e Groot Leiderdorps Dictee 
wordt uitgesteld
Op donderdag 25 november zou 
het tiende Groot Leiderdorps Dictee 
plaatsvinden, georganiseerd door 
de Volksuniversiteit Leiderdorp 
(LVU), in nauwe samenwerking met 
de gemeente Leiderdorp. Door de 
coronamaatregelen kan dit niet 
doorgaan.

In goed overleg met de gemeente 
is besloten het dictee uit te stellen 
tot de coronamaatregelen het 
evenement weer toelaten. De 
verwachting is dat de tiende versie 
van het Groot Leiderdorps Dictee 
verplaatst wordt naar het (vroege) 
voorjaar. Dan vindt ook het dictee 
voor leerlingen van groep 8 van de 
Leiderdorpse basisscholen plaats.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week –
Gooit u vaker eten weg dan u  
zou willen? Dan biedt deze app 
uitkomst. De Verspillingsvrije coach 
van Milieucentraal geeft tips op 
maat om voedselverspilling te 
voorkomen. 

De app is te downloaden 
voor iPhones en Android telefoons.

Foto: Milieucentraal 

Bekijk meer tips op 
www.goedleiderdorp.nl

Mooi Leiderdorp
‘Vanaf de woontoren aan de 
Leidsedreef kunnen er mooie, 
bijzondere foto’s genomen worden.
Zoals bijgaande foto, genomen op 

3 november 2021.’’ Bedankt John 
Wijfjes, voor het sturen van deze 
foto! 

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/
nieuwsbrief



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde over 3 woningen  
(nr. 16, 18 en 20) (OLO 6482627)
Locatie: Meerburglaan 18
Datum ontvangst: 1 november 2021

Kerkwijk
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6490595)
Locatie: Acacialaan 23
Datum ontvangst: 3 november 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6438157)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 49
Datum besluit: 4 november 2021

Kerkwijk
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6213091)
Locatie: Dr. de Bruijnestraat 33
Datum besluit: 3 november 2021

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Oranjewijk
Plaatsen van een erker en een 
dakopbouw (OLO 6255229)
Locatie: Mauritssingel 108
Uiterlijke beslisdatum: 20 december 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

VERLEEND

Een vergunning voor 
driehoeksreclameborden voor de 

open dag van het Vlietlandcollege
In de periode van 20 december  tot 
en met 22 december 2021
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 28 oktober 2021

Een vergunning voor het ophangen 
van spandoeken  voor de inzameling 
van kerstbomen in de periode van  
22 december 2021 tot en met  
12 januari 2022
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 2 november 2021

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.

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

ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN

Vrijwilligersprijs 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 
Leiderdorp. Zij zorgen dat 
verenigingen kunnen bestaan, 
activiteiten worden georganiseerd 
en er extra aandacht is voor 
degenen die dat nodig hebben.
Daarom reiken wij ook dit 
jaar drie vrijwilligersprijzen uit. 
Hiermee zetten wij inspirerende 
voorbeelden in het zonnetje én 
spreken wij onze waardering 
uit voor alle vrijwilligers die 
Leiderdorp nog mooier maken.
Heeft u dit jaar een mooi 
vrijwilligersinitiatief uitgevoerd?
Dan nodigen wij u uit om uw 
initiatief aan te melden voor de 
Vrijwilligersprijs 2022. U kunt 
zich vanaf nu aanmelden. Het 
aanmeldformulier vindt u op www.
leiderdorp.nl/vrijwilligers of u kunt 
het formulier ophalen bij de balie 
van het gemeentehuis.

Beoordeling door jury
Een jury beoordeelt alle 
aanmeldingen. Deze bestaat uit 
leden die zich nauw betrokken 
voelen bij het vrijwilligerswerk in 
Leiderdorp. De jury let hierbij op 
de volgende criteria:
• verbinding: welke kanshebber 

is het beste in het met elkaar 
verbinden van mensen?

• passie: wie toont de 
meeste bevlogenheid, 

motivatie en het grootste 
doorzettingsvermogen?

• onderscheidend: waarin 
onderscheidt een initiatief zich 
positief van andere projecten?

Uitreiking Vrijwilligersprijs 
In verband met de 
coronamaatregelen is nog niet 
duidelijk op welke manier wij de 
vrijwilligersprijs uitreiken. 
Houd hiervoor onze kanalen en 
www.leiderdorp.nl/vrijwilligers in 
de gaten.

Voorwaarden voor aanmelding
• Het initiatief moet minimaal 

één jaar actief zijn en door 
vrijwilligers zijn uitgevoerd;

• Het initiatief moet schriftelijk of 
online aangemeld worden met 
het aanmeldingsformulier, te 
downloaden op de website of 
af te halen bij de receptie van 
het gemeentehuis;

• Het aanmeldingsformulier moet 
uiterlijk 6 december 2021 zijn 
ingediend.

Contact
Heeft u nog vragen?  
Neem dan contact op met 
het bestuurssecretariaat op 
telefoonnummer (071) 54 58 500 
of mail naar  
bestuurssecretariaat@leiderdorp.nl


