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

COLLECTE

21 t/m 27 november 2021
Kerk in Actie 

28 november t/m 
4 december 2021
Leger des Heils Fondsenwerving

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

AGENDA

29 november
Raadsinformatieavond 
‘De Baanderij’
20.30 uur

De raadsinformatieavond is live te 
volgen op www.raadleiderdorp.nl

Raadsinformatieavond 
‘De Baanderij’
Op maandag 29 november is er een Raadsinformatie avond over de 
Baanderij. Deze avond start om 20.30 uur en is live te volgen via www.
raadleiderdorp.nl. De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken 
van het ontwikkelkader en de stappen die er nog moeten worden 
genomen om het ontwikkelkader te kunnen vaststellen. Daarnaast 
wordt de raad geïnformeerd over consequenties van het ontwikkelkader 
en de vervolgstappen. Buro Urhahn geeft de presentatie. 

Parkeren van grote voertuigen 
Vanwege klachten en de 
verkeersveiligheid willen wij u erop 
wijzen dat het verboden is om grote 
voertuigen met een lengte van meer 
dan 6 meter of een hoogte van 
meer dan 2.4 meter te parkeren aan 
de openbare weg. Uitzonderingen 

hierop zijn de Touwbaan (tussen 
de Rietschans en de Kabelbaan), 
de Weversbaan, en het gebied 
Bedrijvenweg/Achthovenerweg ter 
hoogte van de Bedrijvenweg. Daar 
is parkeergelegenheid voor grote 
voertuigen.

Winters vuurtje stoken met minder 
rook- en geuroverlast 
Nu het herfst is, gaan de 
houtkachels en open haarden 
weer aan. Wanneer u in huis uw 
houtkachel, pelletkachel of open 
haard aansteekt, ontstaat er rook. 
Deze bevat schadelijke stoffen, 
waaronder fi jnstof. Dit veroorzaakt 
luchtvervuiling en schade aan de 
gezondheid van uzelf en anderen 
in uw omgeving. Ook wanneer u 
de rook niet meer ziet. 

Hout stoken veroorzaakt 
naast geuroverlast, ook 
schadelijke stoffen zoals fi jnstof, 
koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen 
en koolmonoxide. Hoeveel er 
vrijkomt, hangt af van de manier 
van stoken. 

Wilt u toch de houtkachel, 
pelletkachel of open haard 
aansteken? U kunt de hoeveelheid 
schadelijke stoffen verminderen 
door de wijze waarop u hout 
stookt. Gebruik bijvoorbeeld hout 
met een vochtpercentage tussen 
de 15 en 20% voor een optimale 
verbranding. Hoe beter het hout 
verbrandt, hoe minder uitstoot van 
schadelijke stoffen. 

Plaatselijk kan de luchtvervuiling 
bij windstil weer hoog oplopen. 
Dan kunt u de houtkachel, 
pelletkachel of open haard beter 

uitlaten. Kijk daarom altijd op de 
www.stookwijzer.nu voordat u 
gaat stoken en stook niet bij een 
stookalert (www.rivm.nl/stookalert)

Wist u dat: 
• ongeveer 1 op de 3 

Nederlanders last heeft van hout 
stoken? Klachten hierbij zijn: 
geuroverlast, irritaties van ogen 
en luchtwegen en het dicht 
moeten laten van ramen en 
ventilatieroosters. 

• blootstelling aan houtrook 
directe klachten van de 
luchtwegen kan geven zoals 
hoesten en benauwdheid? 
Daarnaast zijn er aanwijzingen 
dat blootstelling leidt tot meer 
ziekenhuisopnamen vanwege 
hart- en vaataandoeningen. 

• rook via ramen en 
ventilatieroosters bij buren kan 
binnendringen? 

• het verboden is om afval of 
geverfd of geïmpregneerd hout 
te verbranden? Bij verbranding 
ervan komen zware metalen vrij. 

• open vuurplaatsen, zoals 
vuurkorf en open haard, 
in het najaar ook overlast 
veroorzaken? 

Wilt u meer informatie over 
houtstook? Kijk dan op de website 
www.ggdleefomgeving.nl

Gratis bespaaradvies 
van de energiecoach
De noodzaak om minder energie 
te verbruiken gaat ons allemaal 
aan. Maar misschien weet u niet 
waar te beginnen om uw woning 
energiezuiniger en comfortabeler te 
maken. Of misschien heeft u al wat 
maatregelen getroffen, maar bent 
u benieuwd wat u nog meer zou 
kunnen doen. 
Met deze vragen kunt u terecht bij 
de Leiderdorpse energiecoaches. 
Zij zijn enthousiaste vrijwilligers, die 
een training hebben gevolgd om u 
met deze vragen te kunnen helpen. 
Tijdens een gesprek aan huis (of 
online als u dit liever heeft) zetten de 
coaches de mogelijkheden op een 

rij. U ontvangt 
dus gericht 
tips op basis 
van de kenmerken van uw woning. 
Aanmelden kan via energiecoach@
goedleiderdorp.nl. 

Tip: ook met kleine aanpassingen 
in huis kunt u energieverbruik 
verminderen. Denk hierbij aan 
ledverlichting, een waterbesparende 
douchekop of tochtborstels. 
Momenteel loopt er de nieuwe 
actie bespaarteGOED voor gratis 
producten tot € 75. Kijk op 
www.goedleiderdorp.nl voor meer 
informatie.

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

Gewijzigde openingstijd 
9 december
In verband met een online 
kerstbijeenkomst is het 
gemeentehuis en de 
milieustraat op 9 december 

vanaf 14.00 uur gesloten. 
Wij zijn dan telefonisch ook niet 
bereikbaar. 

Mooi Leiderdorp
Ook in het najaar ziet er Heemtuin er 
schitterend uit. Bedankt Evelien Tuk, 
voor het sturen van deze prachtige 
foto! 

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



BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Achthover
Restaureren boenhok tot tuinkamer 
(OLO 6518535)
Locatie: Achthovenerweg 54a
Datum ontvangst: 15 november 
2021

Kerkwijk
plaatsen dakopbouw 
(OLO 6518197)
Locatie: Lindelaan 16
Datum ontvangst: 15 november 
2021

Oranjewijk
plaatsen dakkapel aan voorzijde van 
woning (OLO 6525353)
Locatie: Hoofdstraat 117
Datum ontvangst: 17 november 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Verwijderen draagmuur 
(OLO 6490595)

Locatie: Van der Valk Boumanweg 57
Datum besluit: 16 november 2021

Voorhof
Nokverhoging en dakkapel aan 
voorzijde van woning 
(OLO 6302341)
Locatie: Lisdoddekreek 35
Datum besluit: 18 november 2021

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

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in 
beroep of dient u een zienswijze 
in?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college. U moet 
in dit geval tenminste vermelden: 
naam, adres van de indiener, 
datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en de gronden van het 
bezwaar. Daarnaast moet u het 
bezwaarschrift ondertekenen. U 
kunt het sturen naar: college van 
burgemeester en wethouders 
van Leiderdorp, ter attentie van 
de commissie voor bezwaar- en 
beroepschriften, postbus 35, 2350 
AA Leiderdorp. 

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

GOED Leiderdorp
- Tip van de week –
Wist je dat de keuze van het kopen 
van verpakkingen invloed heeft 
op het milieu? Vermijd producten 
die in zowel karton als plastic 

verpakt zijn en kies vaker voor 
navulverpakkingen. Zo dragen wij 
allemaal een steentje bij. 

TER INZAGE VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING 
(uitgebreide procedure)

Vogelwijk
Luchtbehandelingskast op het 
nieuw gerealiseerde gebouw van 
Philadelphia (OLO 6041821)
Locatie: Wilddreef 3
Ter inzage tot: 7 januari 2022
www.ruimtelijkeplannen.nl 
IMRO-nummer: NL.IMRO.0547.
OVwilddreef3LBK-ON01

Instellen beroep
Belanghebbenden kunnen binnen 
de termijn van terinzagelegging 
beroep aantekenen bij de 
Rechtbank te Den Haag, sector 
Bestuursrecht, postbus 20302, 
2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet bevatten: 
naam en adres, datum, omschrijving 
van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, kopie van het 
bestreden besluit, reden(en) van het 
beroep en een handtekening.

Het indienen van een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Als 
sprake is van een spoedeisende 
zaak kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank in Den Haag, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. 
Hiervoor moet u griffi erecht betalen. 
Het verzoek moet bevatten: naam 
en adres, datum, besluit waartegen 
beroep is aangetekend, kopie van 
het bestreden besluit, kopie van 
het beroepschrift, reden(en) van het 
verzoek, handtekening.

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

Heel Leiderdorp
Collectevergunning voor Streek-
Dierentehuis Leiden Stevenshage 
van 22 mei 2022 tot en met 28 mei 
2022.
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 15 november 2021

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 
driehoeksreclameborden voor 
aankondiging open dag van het 
Vlietland College in de periode van 
10 januari 2022 tot en met 17 januari 
2022.
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 15 november 2021 

Een kapvergunning voor een Prunus 
serrulata ‘Kanzan’ (OLO 6442393). 
De reden van de kap is de aanleg 
van een in- en uitritconstructie ter 
plaatse.
Locatie: Bereklauwkreek ter hoogte 
van huisnummer 18
Datum besluit: 15 november 2021

Herplantplicht: in het plantseizoen 
2021/2022 zal er in de buurt van 
de huidige locatie een Liquidambar 
styracifl ua ‘Slender Silouette’ worden 
teruggeplant.

Een kapvergunning voor een Salix 
alba (knotwilg) (OLO 6442123). 
De boom staat dusdanig dicht op 
het parkeervak dat zodra de boom 
uitgroeit parkeren onmogelijk is.
Locatie: Cor Gordijnsingel ter hoogte 
van huisnummer 160
Datum besluit: 15 november 2021
Herplantplicht: in de buurt van de 
huidige locatie zal 1 knotwilg worden 
teruggeplaatst.

Een kapvergunning voor 5 Acer 
platanoides ‘Globosum’ (OLO 
6441835). De reden voor de 
kapaanvraag is het ophogen van de 
bestrating ter plaatse.
Locatie: Coornhertdreef naast nr. 5a 
(basisschool De Schakel)
Datum besluit: 15 november 2021
Herplantplicht: voor het kappen van 
de bomen vindt herplanting plaats in 
plantseizoen 21/22, er worden dan 5 
Prunus serrulata ‘Sunset ‘Boulevard’ 
teruggeplaatst op de huidige locatie.

Een kapvergunning voor het vellen 
van 15 bomen op het terrein van 
volkstuinvereniging De Bloemhof. Het 
gaat om 1 Fraxinus achter de kantine 
van VTV de Bloemhof en 1 Quercus 
robur langs het ruiterpad naast veld 3 
van RCL. De 9 essen zijn aangetast 
door essentaksterfte, van de eik 
langs het pad bij veld 3 van RCL is 
de top uitgescheurd. Voor de rest 
van de bomen geldt dat zij worden 
gekapt om meer ruimte te creëren 
voor de bomen.
Locatie: Bloemerd
Datum besluit: 15 november 2021
Herplantplicht: Er worden 17 bomen 
herplant. 15 op het terrein van 
volkstuinvereniging De Bloemhof, 
2 in de Bloemerd. De soorten zijn 
nader te bepalen.

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, een 
voorlopige voorziening vragen.

MELDINGEN
WET BODEMBESCHERMING - 
LIJNBAAN 3 IN LEIDERDORP

De Omgevingsdienst West-
Holland heeft op 18 november 
2020 een melding ontvangen 
ingevolge artikel 39c (goedkeuring 
evaluatierapport) en artikel 39d 
(goedkeuring nazorgplan) van de 
Wet bodembescherming (Wbb), 
ingediend door Grondslag B.V. 
namens Holdingmaatschappij AB 
Vasen B.V. Het betreft een verzoek 
tot het afgeven van een beschikking 
inzake de instemming met het 
ingediende evaluatierapport en 
nazorgplan voor de locatie Lijnbaan 
3 in Leiderdorp, kadastraal bekend 
gemeente Leiderdorp, sectie A 
nummers 10873, 10869, 10870, 
10871, 10861, 10860 en 10859. 
De locatie is geregistreerd onder de 
locatiecode AA054700092.

Verkorte procedure
De melder verzoekt de behandeling 
volgens de verkorte procedure 
te laten verlopen. Wij besluiten 
dit verzoek te honoreren. De 
beschikking wordt daarom zonder 
voorafgaande ontwerpfase worden 
gepubliceerd.

Beschikking
Wij besluiten in te stemmen met het 
evaluatierapport en het nazorgplan.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 
25 november 2021 tot en met 5 
januari 2022 bij de receptie van het 
gemeentehuis in Leiderdorp. Voor 
openingstijden wordt verwezen naar 
de website van de gemeente.

Bezwaar
Volgens artikel 7:1 van de Awb 
kan door de belanghebbende(n) 
bij Zuid-Holland, een gemotiveerd 
bezwaarschrift worden ingediend 
tegen dit besluit. Dit moet binnen 
zes weken na de dag van 
bekendmaking van dit besluit, onder 
vermelding van “Awb-bezwaar” in de 
linkerbovenhoek van enveloppe en 
bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te 
worden gericht aan Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het 
Awb-secretariaat, Postbus 90602, 
2509 LP Den Haag.

Ook kan een voorlopige voorziening 
gevraagd worden bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
via (071) 4083100 of meldingwbb@
odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2020-023349.

Bron foto: milieucentraal


