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

COLLECTE

14 t/m 20 november 2021
Het Gehandicapte Kind 

21 t/m 27 november 2021
Kerk in Actie

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

AGENDA

20 november
Intocht Sinterklaas
10.00 uur 
T-splitsing Ockenrode-Tollenaersingel

22 november
Raadsvergadering
20.30 uur
Live te volgen op 
www.raadleiderdorp.nl

Raadsvergadering
Op maandag 22 november vindt de raadsvergadering plaats om 20.30 
uur. Deze is live te volgen op www.raadleiderdorp.nl.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen  
4. Inspreekrecht
5. Vragenronde
6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffi ng
7. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan
8. Toepassen coördinatieregeling voor het project Leidse Ring Noord
9. Transitievisie Warmte Leiderdorp
10. Nieuwe Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022
11. 2e Bestuursrapportage 2021
12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
13. Lijst ingekomen stukken
14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
15. 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 e-mail: griffi e@leiderdorp.nl of telefoon: 071 54 58 500.

Andere ingang milieustraat 
Door de werkzaamheden aan 
de Simon Smitweg is de ingang 
van de milieustraat aan de Simon 
Smitweg vanaf maandag 22 
november tijdelijk niet bereikbaar. 
U kunt de milieustraat bereiken 
vanaf de Willem-Alexanderlaan. 
De ingang ligt aan de zijkant van 
het gemeentehuis. 

Let op, door deze wijziging is de 
verkeerssituatie op de milieustraat 
anders. Daarom vragen wij u 
om alleen naar de milieustraat te 
komen als dat echt nodig is. Wilt 
u papier en glas brengen? Dat 
kan ook bij de milieucorners. Een 
overzicht van de milieucorners 
vindt u op www.mijnafvalwijzer.nl.

Mooi Leiderdorp
In het najaar is Leiderdorp nóg 
mooier. Bedankt Caecil van 
Harteveld, voor het sturen van deze 
prachtige foto! 

Heeft u ook een mooie foto van 
Leiderdorp? Stuur hem naar 
communicatie@leiderdorp.nl. De 
mooiste foto’s selecteren wij voor 
deze rubriek.

Zijllaanmolen heeft nieuwe molenaar
Al 43 jaar was Aad Toet molenaar 
van de Zijllaanmolen. Na deze 
trouwe dienstjaren, besloot hij 
dat het tijd is voor de nieuwe 
generatie. Daarom droeg hij op 9 
november symbolisch de sleutel 
over aan de enthousiaste, jonge 
molenaar Immanuel van Horssen.
  
Wethouder Rik van Woudenberg 
was bij dit feestelijke moment 
aanwezig. Hij beloonde de 
jarenlange inzet met een presentje 
en een mooie bos bloemen. 
Daarnaast wenste hij Immanuel 
van Horssen veel succes met zijn 
nieuwe functie. 

De molen is gebouwd in 1850. 
Tot 1958 diende de molen als 
gemaal, voor het omhoog pompen 
van water uit de Zijllaanpolder en 
Meijepolder. Om de molen heen 
zijn huizen gebouwd. Wist u dat 
er speciale regels gelden voor 
het bouwen van de huizen om de 
molen heen? Zo zorgen we ervoor 

dat de molen genoeg wind vangt 
om te blijven draaien.

De nieuwe molenaar heeft als 
grote wens dat de molen ooit weer 
zijn functie krijgt als poldermolen. 
Maar zonder zijn functie kan de 
molen ook gewoon draaien. De 
nieuwe molenaar draait dan ook 
wekelijks met de molen.

Coronasubsidie voor culturele 
instellingen
Heeft u als culturele instelling 
inkomsten gemist en extra 
kosten gemaakt door de 
coronamaatregelen? Dan komt 
u misschien in aanmerking 
voor fi nanciële steun van de 
gemeente. De regeling en het 
aanvraagdocument vindt u op www.
leiderdorp.nl/vrije_tijd/kunst_en_
cultuur/. U kunt de fi nanciële steun 

tot en met 1 januari 2022 aanvragen.
Het college van burgemeester en 
wethouders beslist binnen 13 weken 
na ontvangst van de aanvraag of u 
de fi nanciële steun ontvangt. Er is 
€ 75.000,- beschikbaar. Als er meer 
dan € 75.000,- wordt aangevraagd, 
wordt de subsidie gelijkmatig 
verdeeld.

De Sint komt in Leiderdorp!
Afsluitingen vanwege de intocht van Sinterklaas
Op zaterdag 20 november 2021 
meert Sinterklaas rond 10.00 uur 
aan bij de T-splitsing Ockenrode-
Tollenaersingel. Hiervoor wordt 
de Ockenrode van 09.00 uur tot 
10.30 uur afgesloten. De Sint 
begint na aankomst direct met 
een rondrit door onze gemeente, 

dit in verband met de huidige 
coronamaatregelen. Tijdens zijn 
rondrit rijdt hij langs een aantal 
locaties, zoals de Oranjegalerij, 
Winkelcentrum Santhorst en de 
Baanderij. Hij eindigt zijn rondrit met 
een wandeling in Winkelcentrum 
Winkelhof.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week –
De Sint is in het land en dat 
betekent dat de feestmaanden 
zijn begonnen. Wist u dat u 
krantenpapier heel leuk kunt 

gebruiken als inpakpapier? Zo 
recyclet u kranten én bespaart u 
inpakpapier!



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Katwijk
Plaatsen van een dakopbouw op 
een bestaande woning
(OLO 6514487)
Locatie: Lindelaan 14
Datum ontvangst: 12 november 
2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van een schuur en 
schutting in de zijtuin 
(OLO 6413455)
Locatie: Van der Valk 
Boumanweg 26
Datum besluit: 11 november 2021

Kerkwijk
Uitbreiden van de 1e verdieping aan 
de achterzijde van de woning 
(OLO 6302123)
Locatie: Hoofdstraat 60
Datum besluit: 11 november 2021

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Bloemerd
Plaatsen van een gevelreclame 
(OLO 6296073)
Locatie: Bloemerd 1B
Uiterlijke beslisdatum: 28 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

AANGEVRAAGD

Een ventvergunning voor de 
verkoop van stroopwafels ten 
behoeve van Stichting Scouting 
Leiderdorp op zaterdag 8 februari 
2022
Datum aanvraag: 3 november 2021
Locatie: Heel Leiderdorp

VERLEEND

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 
driehoekreclameborden voor 
aankondiging Kerstmarkt Dorpskerk 
2021 in de periode van 
27 november 2021 tot en met 

11 december 2021
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 15 november 2021 

MELDINGEN

Beschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht – 
Draadbaan 42 te Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens de gemeente 
Leiderdorp op 21 december 2020 
een aanvraag ontvangen voor 
een omgevingsvergunning voor 
een inrichting (milieu) gelegen aan 
Draadbaan 42 te Leiderdorp.

Het gaat om een verzoek voor een 
oprichtingsvergunning voor een 
transportbedrijf met onder andere 
een opslag van gevaarlijke stoffen 
(Post.nl). Voor het verlenen van de 
vergunning is de in afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
omschreven procedure gevolgd. Er 
is een besluit genomen.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 

donderdag 18 november tot en 
met donderdag 30 december bij 
de receptie van het gemeentehuis 
in Leiderdorp, maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur 
en op woensdag van 8.30 uur tot 
20.00 uur.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig 
zienswijzen hebben ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit kunnen 
tegen het defi nitieve besluit beroep 
instellen bij de Rechtbank Den 
Haag, Sector bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH in Den 
Haag.

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: 2020-026598.

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

De zorgverzekering via 
gemeente Leiderdorp: 
de gemeentepolis 
Speciaal voor mensen met 
een lager inkomen is er de 
gemeentepolis van Zorg en 
Zekerheid. U krijgt korting op de 
premie van Zorg en Zekerheid 
en ook de gemeente betaalt 
mee aan uw premie. U bent 
goed verzekerd met uitgebreide 
vergoedingen voor tandarts, 
fysiotherapie en brillen. Voor 
iedereen is er een passende 
verzekering, of u nu veel zorg 
nodig heeft of weinig. Als u 
weinig zorgkosten verwacht is 
er de AV-Gemeente Basis. 
Zo bent u toch aanvullend 

verzekerd als er onverwacht iets 
gebeurt.  

Overstappen naar de 
gemeentepolis kan t/m 
31 december 2021 via 
gezondverzekerd.nl/leiderdorp. 
Heeft u hulp nodig of wilt u 
advies? Bezoek de winkel 
van Zorg en Zekerheid aan 
de Korevaarstraat 2 in Leiden 
(ma t/m vrij tussen 10.00 en 
17.30 uur). Of bel naar Zorg en 
Zekerheid via 
(071) 5 825 550 (ma t/m vrij 
tussen 8.00 en 18.00 uur). 

‘Ondernemen in 071’  
Ondernemers in de Leidse regio 
kunnen donderdagmiddag 18 
november online inspiratie opdoen 
en collega-ondernemers digitaal 
ontmoeten via het platform 
economie071.live. De organisatie 
van Ondernemen in 071, het 
regionale netwerkevent voor mkb, 
schakelt over op een volledig 
online programma vanwege de 
coronamaatregelen. 

Op het programma staat o.a. de 
lancering van het mkb-initiatief 
‘Laat digitalisering voor je werken’. 
Het initiatief wil het mkb helpen 
om slim gebruik te maken van 
digitalisering om kosten te verlagen 
en nieuwe omzet te realiseren. 
Regio-ondernemers worden 
geïnformeerd over de aanpak en 
de voucherregeling die het initiatief 
biedt. 

Op het programma staan 
verder interviews met regionale 
ondernemers, een kennismaking 
met het ondernemerschap van 
Unmanned Valley in Katwijk en een 
workshop over big data en artifi cial 
intelligence binnen uw bedrijf. 
De middag wordt afgesloten met 
gastspreker Niels van Gijzen, ethical 

hacker bij HackDefence. Hij helpt 
ondernemers om veilig digitaal 
te ondernemen om zo hacks te 
voorkomen en uit handen te blijven 
van cybercriminelen. Na afl oop is de 
digitale foyer van Trianon geopend 
voor een online netwerkborrel. 
Programma en aanmelden via www.
ondernemenin071.nl.

Spelen in de openbare ruimte
Spelen, sporten en ontmoeten is 
leuk, gezond en belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen. Al 
spelend verkennen kinderen hun 
omgeving en ontmoeten ze de 
wereld. Sommige speelplaatsen 
zijn toegankelijk voor kinderen 
met een beperking, zoals de 
Natuurspeeltuin in de Bloemerd. We 
vinden het belangrijk dat ieder kind 
in Leiderdorp op eigen manier veilig 
buiten kan spelen en een speelplek 

in de buurt heeft. 

Speelplaats adopteren
De gemeente is verantwoordelijk 
voor het onderhoud en het beheren 
van de speelplaatsen. Op een aantal 
locaties in Leiderdorp verzorgen 
groepjes bewoners het onderhoud 
en beheer. Wilt u meer weten over 
de speelplaats in uw buurt of wat 
adoptie betekent? Lees dan meer 
op www.leiderdorp.nl/speelruimte. 

Heeft u vragen of wilt u een 
speelplaats adopteren? Stuur dan 
een mail naar wijkregie@leiderdorp.
nl. Wij maken graag een afspraak 
met u. 

Speeltuinen aanpassen
Wij hebben plannen om veel 
speeltuinen aan te passen. Dit staat 
beschreven in het speelruimteplan 
2013-2022, dat u vindt op www.
leiderdorp.nl/speelruimte. Voor 
het aanpassen doen wij een 
aanbesteding. 

Planning speelplaatsen 2022-
2023 
Als de aanbesteding is afgerond 
gaan we aan de slag op 
onderstaande locaties:
Bijdorp, Goudestein, Splinterlaan, 
Sternstraat, Kloosterhof, 
Middentocht, Hella Haassestraat,
Bernard Zweerstraat, Florijn, 
Jachtslotpad, Kalmoeskreek, Leyhof 
(trapveld Dijkwacht).
De plannen zijn we al aan 
het voorbereiden. Zodra de 
aanbesteding is afgerond willen wij 
de ontwerpen met omwonenden 

bespreken. Wij verwachten de 
gesprekken in het 1e kwartaal 2022 
te houden. Houd onze kanalen in 
de gaten voor meer informatie. De 
uitvoering van de werkzaamheden 
bij bovengenoemde locaties staat 
gepland in 2022-2023.

Uitvoering speelplaats 
Amaliaplein
De speelplaats bij zwembad de 
Does is bijna klaar. Het ontwerp van 
deze speelplaats is geïnspireerd 
op kasteel ter Does dat vroeger in 
Leiderdorp stond. 


