
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 8 DECEMBER 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

5 december t/m 29 januari
Geen collecte

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

AGENDA

13 december
Politiek forum
20.00 uur
Live te volgen op raadleiderdorp.nl

Politiek forum
Op maandag 13 december vindt het politiek forum plaats. 
Deze vergadering begint om 20.00 uur, en is live te bekijken op 
www.raadleiderdorp.nl. 

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Beëdiging burgerraadslid de heer De Jong
5. Visie jeugdhulp 'Samen Sterk voor Toekomst Jeugd(hulp)' 
6. Financiële verordening 2021
7. Doorlichting reserves en voorzieningen 2021
8. Decemberwijziging 2021 
9. SP71 Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan 4 2021 

Servicepunt71
10. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en 

tarieven 2022
11. Klankbordgesprek: Paraplubestemmingsplan woongebruik en 

kamerverhuur Leiderdorp
12. Aanwijzing van categorieën van buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten 
13. Terugkoppeling vanuit gemeenschappelijke regelingen en 

samenwerkingsverbanden
14. Rondvraag 
15. Vaststellen verslag politiek forum 15 november 2021 
16. Sluiting

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

Mooi Leiderdorp
‘’Deze foto heb ik op donderdag 25 november rond 14.00 uur gemaakt.’’ 
Prachtig Bas Hubertus, bedankt voor het sturen van deze foto!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week –
Bij het versieren van uw huis kan er 
wel eens decoratiemateriaal kapot 
gaan. Maar waar laat u dat dan? 
Een aantal tips: 
• kapotte kerstbal: bij het restafval 

(niet in de glasbak);

• kapotte kerstverlichting: bij het 
inleverpunt voor licht of bij de 
milieustraat;

• lege batterijen: bij het inleverpunt 
voor batterijen of bij de 
milieustraat.

Nieuwjaarswensen insturen
December is weer aangebroken. 
Een maand van feesten en 
gezelligheid. Maar ook een 
maand om terug te blikken en 
vooruit te kijken. 

Vaak wensen wij onze naasten 
de beste wensen toe. Omdat het 
dit jaar minder makkelijk is omdat 
in het echt te doen, kunt u uw 
wens in de krant laten plaatsen. 
In de eerste krant van het nieuwe 
jaar publiceren wij alle wensen 

die zijn binnengekomen. 

Hoe stuurt u de 
nieuwjaarswens in?
U stuurt uw wens naar 
communicatie@leiderdorp.nl. 
Deze mag 200 tekens lang zijn, 
inclusief spaties (ongeveer 
30 woorden). Vermeld daarbij 
ook uw naam en voor wie de 
wens bedoeld is. De deadline 
voor het insturen is 20 december.

Financiële ondersteuning organisaties 
bij controle coronatoegangsbewijzen
De gemeente Leiderdorp 
ondersteunt evenementenbranche, 
horecaondernemers, 
sportverenigingen en culturele 
instellingen die kosten moeten 
maken voor het controleren 
van coronatoegangsbewijzen. 
Bijvoorbeeld voor de inzet van 
beveiligers, mensen die hierbij 
helpen of materiaal dat hiervoor 
nodig is. De vergoeding geldt voor 
de periode van 22 september tot en 

met 31 december 2021. 

Genoemde organisaties 
en branches kunnen een 
tegemoetkoming bij de gemeente 
aanvragen voor gemaakte 
kosten. Daaraan zijn voorwaarden 
verbonden. Deze zijn te vinden 
op de www.leiderdorp.nl/
vergoedingctb. Aanvragen kunnen 
naar communicatie@leiderdorp.nl. 

Roadshow voor energiebesparing
Dit najaar is de actie 
bespaarteGOED gestart. U kunt 
gratis energiebesparende producten 
ontvangen ter waarde van maximaal 
€ 75. Dit kan op een van de 
volgende manieren:
- Koop energiebesparende 

producten, bewaar de bon 
en vraag het geld terug op de 
actiewebsite via goedleiderdorp.
nl. Na goedkeuring ontvangt 
u het bestede bedrag terug 
tot maximaal € 75. Tip: kijk 
op goedleiderdorp.nl welke 
producten u kunt kopen;

- Ga naar de actiewebshop 
via goedleiderdorp.nl, bestel 
producten en laat deze thuis 
bezorgen. U hoeft niets bij te 
betalen tot € 75;

- Bent u huurder van Rijnhart 
Wonen en heeft u interesse in 
een energiedisplay? Dan kunt 
u deze gratis bestellen op de 
actiewebshop. De kortingscode 
vindt u op goedleiderdorp.nl. 

De komende maanden is er 
een roadshow in Leiderdorp. 
Naast een adviseur zijn ook de 
energieambassadeurs aanwezig 
voor vragen en ondersteuning. 
En speciaal voor huurders 
zijn ook Rijnhart Wonen en 
belangenvereniging De Huurderij 
aanwezig. De roadshow start in 
december met twee acties, maar 
er komen er meer in het volgende 
jaar (als de coronamaatregelen dit 
toelaten). 



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

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de 
zijkant van de woning 
(OLO 6551487)
Locatie: Sijpestein 8
Datum ontvangst: 29 november 
2021

Kerkwijk
Een in- en uitritvergunning ten 
behoeve van een parkeerplaats op 
eigen terrein (OLO 6466673)
Locatie: Acacialaan 8
Datum besluit: 30 november 2021

De Baanderij
Realiseren van een nieuwbouw 
kantoorpand (OLO 6470321)
Locatie: Touwbaan 12
Datum ontvangst: 30 november 
2021

Doeskwartier
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6562791)
Locatie: Hoofdstraat 165
Datum ontvangst: 2 december 2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Elizabethhof
Plaatsen van lichtreclame (OLO geen)
Locatie: Simon Smitweg 16
Datum besluit: 1 december 2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw en 
het realiseren van een uitbouw aan 
de achterzijde van uw woning 
(OLO 6322907)
Locatie: Meijelaan 4
Datum besluit: 29 november 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van een woning 

(OLO 6525353)
Locatie: Hoofdstraat 117
Datum besluit: 1 december 2021

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Doeskwartier
Vergroten van de woning en 
het splitsen van de woning in 2 
appartementen (OLO 6318167)
Locatie: Hoofdstraat 199 
Uiterlijke beslisdatum: 17 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, 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.


