
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 T/M DONDERDAG VAN 8.30 
TOT 17.00 UUR
VRIJDAG VAN 8.30 TOT 13.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN

MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 TOT 12.30 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 TOT 17.00 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 1 DECEMBER 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

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

5 december t/m 29 januari
Geen collecte

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

Aangepaste openingstijden 
gemeentehuis
In verband met de 
coronamaatregelen wijzigen 
de openingstijden van het 
gemeentehuis. Sinds maandag 
29 november zijn dit de nieuwe 
openingstijden:

Gemeentehuis:                                
Maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 17.00 uur (’s avonds 
voorlopig niet open)
Vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:     
Maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 17.00 uur en vrijdag tot 
13.00 uur

Serviceplein Burgerzaken:           
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
Woensdag van 8.30 tot 17.00 uur 
(’s avonds voorlopig niet open)

Mantelzorgwaardering verandert 
in 2022
De gemeente Leiderdorp 
waardeert het werk en de inzet van 
mantelzorgers. Tot nu gebeurde dat 
met een geldbedrag. De gemeente 
wil samen met hen zoeken naar een 

nieuwe en meer persoonlijke manier 
van waardering. 

Heeft u ideeën? Stuur ze naar 
communicatie@leiderdorp.nl

Mooi Leiderdorp
Prachtige kleuren boven ’t Leiderdorpse. Dank Aarti Gokhale voor het 
inzenden van deze foto.

Let op: lachgas is gevaarlijk
Onze BOA’s kregen een melding 
van gebruik van lachgas (N2O) 
bij Amaliaplein. 4 cilinders zijn in 
beslag genomen en vernietigd. 
De gebruikers kregen een 
bekeuring. Lachgas is gevaarlijk:
• je kunt ‘out’ gaan;
• hersenen krijgen 

zuurstofgebrek;
• je ontwikkelt tekort aan 

vitamine B12.

Meer weten? 
Kijk op: https://www.jouwggd.nl/
alcohol-roken-drugs/lachgas/

Informatieavond Acacialaan 
uitgesteld
We gaan de Acacialaan in 2022 
opnieuw inrichten als 30 km/u-
wijkweg. Ook vervangen wij het 
riool. Eerder was er sprake van dat 
wij in november 2021 een eerste 
schetsontwerp zouden presenteren. 

Deze informatieavond wordt 
uitgesteld tot begin 2022. Het 
opstellen van het schetsontwerp 
kost meer tijd dan gedacht. Dit 
komt omdat wij de onderzoeken en 
informatie die wij nodig hebben niet 
op tijd kregen. Ook moeten wij nog 

een aantal keuzes maken. Door de 
vertraging van het ontwerp en de 
coronamaatregelen besluiten wij de 
informatieavond later te houden.

Vragen
Meer informatie over de herinrichting 
van de Acacialaan vindt u op www.
leiderdorp.nl/acacialaan. Heeft u 
vragen? Neem dan contact op 
met projectleider Dennis Stafl eu. U 
kunt mailen naar info@leiderdorp.
nl met als onderwerp ‘herinrichting 
Acacialaan’.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week –
Neem bij het boodschappen doen 
een herbruikbaar zakje mee voor 

groente en fruit. Zo bespaart u een 
hoop papieren of plastic zakjes.

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Binnenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van een woning 
(OLO 6539907)
Locatie: Luykendreef 2
Datum ontvangst: 23 november 
2021

Achthoven
Tijdelijk aanbrengen van verharding 
en het tijdelijk plaatsen van een brug  
(OLO 6541479)
Locatie: Achthovenerweg 58A
Datum ontvangst: 24 november 
2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw  
(OLO 6541781)
Locatie: Meijelaan 19
Datum ontvangst: 24 november 
2021

De Vogelwijk
Plaatsen van een POP 
(point-of-presence)-locatie van KPN 
(OLO 6548089)
Locatie: kadastrale sectie A, 
kadastraal perceelnummer 11275 te 
Leiderdorp
Datum ontvangst: 26 november 
2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde woning (OLO 6549291)
Locatie: Van der Havelaan 66
Datum ontvangst: 27 november 
2021

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN 

Zijlkwartier
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6400695)
Locatie: Splinterlaan 38
Uiterlijke beslisdatum: 8 januari 
2022

Elizabethhof
Plaatsen van verlichte gevelreclame 
(OLO geen)
Locatie: Simon Smitweg 16
Uiterlijke beslisdatum: 8 januari 
2022

Achthoven
Plaatsen van een nieuwe loods 
(OLO 6273805)
Locatie: kadastrale sectie C, 
kadastraal perceelnummer 1275 te 
Leiderdorp
Uiterlijke beslisdatum: 8 januari 
2022

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, 



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

adres, datum, 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. 

MELDINGEN

NOODKAPPEN

Een Ulmus glabra in de Heemtuin. 
Deze heeft iepziekte en wordt 
vervangen door een Quercus cerris.

Een Fraxinus excelsior aan de 
Vossiuslaan ter hoogte van de 
Spiegheldreef. Deze is dood en 
wordt vervangen door een Acer 
rubrum scanlon.

Een Alnus cordata aan de Persant 
Snoepweg ter hoogte van 
Leythenrode. Deze is dood en wordt 
vervangen door een Quercus robur.

Een Prunus serrulata aan de 
Bereklauwkreek ter hoogte van 
nummer 8. Deze is dood en wordt 

vervangen door een Liquidambar 
styraciflua ‘Slender Silouett’.

Een Fraxinus excelsior aan de 
Anemoonzoom achter Klimopzoom 
14. Deze is nagenoeg dood door 
essentaksterfte en wordt vervangen 
door een Quercus palustris ‘Green 
Pillar’.

Een Alnus cordata aan de Persant 
Snoepweg vanuit Leiderdorp rechts 
voor de Stierenbrug. Deze is dood 
en wordt vervangen door een Acer 
rubrum scanlon.

BEKENDMAKEN VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLANNEN 
LEIDSE RING NOORD EN 
COÖRDINATIEREGELING

Burgemeester en wethouders 
van Leiderdorp bereiden twee 
bestemmingsplannen voor om het 
project Leidse Ring Noord uit te 
voeren op grond van Leiderdorp. 
Dit maken wij gelet op artikel 1.3.1 
Besluit ruimtelijke ordening bekend.

Leidse Ring Noord
De Leidse Ring Noord vormt 
samen met de A4, A44, N446 en 
de Rijnlandroute de Leidse Ring. 

Deze leidt doorgaand verkeer om 
het stadscentrum van Leiden en 
dorpskern van Leiderdorp. Om 
de Leidse Ring goed te laten 
werken zijn maatregelen nodig 
voor doorstroming van auto’s op 
het noordelijk deel van de ring. 
Deze passen niet helemaal in de 
bestemmingsplannen die er nu zijn. 
Daarom komen er twee nieuwe voor 
het Leiderdorpse grondgebied:
 -  Leidse Ring Noord - Engelendaal;
 -  Leidse Ring Noord – Oude Dorp.

Ook andere besluiten nodig
Voor het project Leidse Ring 
Noord zijn ook nog extra besluiten 
nodig volgens andere wetten. 
De gemeenteraad besloot op 22 
november 2021 dat hiervoor ook de 
coördinatieregeling geldt (volgens 
artikel 3.30 lid 1 onder a en b van de 
Wet ruimtelijke ordening). Dit heeft 
tot gevolg dat de besluiten worden 
voorbereid volgens de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure 
(afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht) en de aanvullende 
regels uit artikel 3.31 en 3.32 Wro. 
Dit gebeurt  voor de volgende 
(ontwerp)besluiten die te maken 
hebben met de Oude Spoorbaan:
 - nieuw bestemmingsplan Leidse 

Ring Noord – Oude Spoorbaan 
(volgens artikel 3.8 Wro);

 - nieuwe maatregelen op het 
tracédeel Oude Spoorbaan 
volgens de Wegenverkeerswet 
1994;

 - vaststellen komgrenzen 
(volgens artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet);

 - onttrekkingsbesluit (volgens artikel 
9 van de Wegenwet).

Burgemeester en wethouders maken 
bekend wanneer de besluiten ter 
inzage liggen.

Voor iedereen bestaat dan de 
mogelijkheid om via één loket 
zienswijzen in te brengen tegen 
één of meerdere ontwerpbesluiten. 
Belanghebbenden kunnen later 
tegen de definitieve besluiten 
in beroep gaan bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Tegen het raadsbesluit 
dat de coördinatieregeling geldt, 
is geen bezwaar of beroep in te 
dienen. Op het voornemen om 
nieuwe bestemmingsplannen voor te 
bereiden zijn geen zienswijzen in te 
dienen en is geen bezwaar of beroep 
aan te tekenen.

Milieueffectrapportage
Nog voor dat 
ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage ligt, moet het bevoegd 
gezag beoordelen of er een 
milieueffectrapportage (m.e.r) 
moet komen. Als dat zo is, 
moet er een besluit hierover 
komen. Bekendmaking hiervan 
vindt vooraf of op hetzelfde 
moment als de bekendmaking 
van de terinzagelegging van de 
ontwerpbesluiten.

Zienswijzen 
Ook op de ontwerpbesluiten kunt 
u uw zienswijze bekendmaken. 
Hoe u dit kunt doen laten wij weten 
bij de terinzagelegging van de 
ontwerpbesluiten.

Meer informatie?
Voor meer informatie neem contact 
op met Dave van der Pol op 06 
21385675 of mail naar d.van.der.
pol@leiderdorp.nl.


