
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

VANAF 17 DECEMBER GELDEN 
VOORLOPIG DE VOLGENDE 
OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 
8.30 TOT 13.00 UUR
 
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 
8.30 TOT 12.30 UUR 
 
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR
 
DE MIDDAG- EN AVONDOPENSTELLING 
KOMEN VOORLOPIG TE VERVALLEN.

HOUDT U BIJ UW BEZOEK AAN 
HET GEMEENTEHUIS AAN DE RIVM 
RICHTLIJNEN. KOM OP AFSPRAAK, 
DRAAG EEN MONDKAPJE 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
    RECEPTIE/BALIE GEMEENTEHUIS

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 3 FEBRUARI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE
31 januari tot en met 
6 februari
Hersenstichting (volledig online)
www.hersenstichting.nl
 
7 februari tot en met 6 maart
Geen collecte
 
18 januari t/m medio maart
Klimaatroute (voor een 
energiescan in ruil voor de 
teGOEDbon)
Meer informatie: www.
goedleiderdorp.nl/klimaatroute/

Sommige goede doelen werven 
donateurs langs de deur. Het 
wervingsrooster vindt u via 
www.leiderdorp.nl/collecte.
  
AGENDA

5 februari
Warmetruiendag

Mooi Leiderdorp
Een mooie foto van de 
Munnikkenpolder. Ingezonden door 

Carla Vermin, bedankt voor het 
insturen!

Voortgang werkzaamheden 
fietspad Engelendaal
Op 4 januari zijn wij gestart met de 
vernieuwing van het fietspad aan 
de noordzijde van de Engelendaal. 
Net zoals aan de zuidzijde van de 
Engelendaal, waar het fietspad 
in 2020 vernieuwd is, komen er 
betonnen elementen te liggen. 
We zijn met de werkzaamheden 
gestart aan de kant van de Van der 
Havenlaan, en werken richting de 
Buitenhoflaan.

De werkzaamheden zijn in volle 
gang en lopen voorspoedig. Wij 
verwachten dat dit deel van de 
vernieuwing eind februari klaar is. 
Maar hoe lang de werkzaamheden 
precies duren, hangt af van de 
weersomstandigheden. Als deze 
fase is afgerond, werken wij aan het 
stuk tussen de Buitenhoflaan en de 
Heinsiuslaan, als laatste wordt het 
stuk tussen de Heinsiuslaan en het 
BP-tankstation aangepakt.

Fietspaden in Leiderdorp
Eén van de speerpunten van 
de gemeente Leiderdorp is het 
vernieuwen van veel fietspaden 
in de gemeente. Het vernieuwde 
fietspad is duurzaam en biedt 
meer rijcomfort aan de fietser. 

Het fietspad bestaat uit betonnen 
elementen. Deze elementen 
zijn onderling gekoppeld 
waardoor ze weinig weerstand 
geven en een comfortabel 
fietspad bieden. Ook zijn de 
fietspadelementen bestand tegen 
opdrukken door boomwortels. De 
onderhoudsvriendelijkheid en lange 
levensduur maakt het fietspad 
duurzaam.

De betonplaten zijn kant-en-klaar 
gekoppelde betonelementen, 
daardoor zijn ze minder 
gevoelig voor zettingen. Deze 
betonplaten liggen al langs de 
Persant Snoepweg ter hoogte 
van de Houtkamp en op het 
gedeelte tussen de rotonde 
en de Munnikkenbrug. Tijdens 
de werkzaamheden aan de 
Leiderdorpsebrug (Stierenbrug) is 
ook daar het fietspad vervangen 
door betonplaten. Zo heeft het 
gehele fietspad langs de Persant 
Snoepweg dezelfde uitstraling.
Het plan is om meer fietspaden 
in Leiderdorp te voorzien van 
deze betonplaten en daarmee 
het fietsverkeer in Leiderdorp te 
stimuleren. Foto: Erik van Doorn

Chat Veilig Thuis tijdens periode 
avondklok ook ’s avonds 
bereikbaar
Vanwege de avondklok is de chat 
van Veilig Thuis landelijk ook ’s 
avonds bereikbaar. Slachtoffers, 
omstanders en plegers van huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
kunnen tot en met 9 februari tijdens 
werkdagen van 9.00 uur tot 22.00 
uur chatten met een medewerker 
van Veilig Thuis. U vindt de chat op 
www.veiligthuis.nl. Het landelijke 
telefoonnummer 0800-2000 voor 
advies en meldingen is 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
 
De Veilig Thuis organisaties maken 
zich zorgen over de effecten van 
de coronamaatregelen op mensen 
en de toename van geweld in 
huiselijke kring. Het aantal mensen 
dat tijdens de coronamaatregelen 
contact opneemt met Veilig Thuis 
is gestegen. Het gaat daarbij vooral 
om mensen die advies vragen 
omdat ze vermoeden dat er sprake 
is van huiselijk geweld in hun 
omgeving.
 

Toegestaan huis te verlaten
Is er geweld bij jou thuis tijdens de 
avondklok? Bel bij direct gevaar 
altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. 
Je mag ook naar iemand anders 
toe gaan. Dit mag ook als je je 
thuis onveilig voelt, maar er geen 
direct gevaar is. Kijk of je bij iemand 
terecht kunt, bij voorkeur bij jou in 
de buurt. In deze gevallen is het 
toegestaan om je huis te verlaten en 
krijg je geen boete.
 
Als je wilt praten over jouw situatie 
of advies wilt wat je kunt doen, 
kun je contact opnemen met Veilig 
Thuis. Dat kan ook anoniem. Om 
zo goed mogelijk bereikbaar te zijn 
heeft Veilig Thuis de chat tijdens de 
periode van de avondklok uitgebreid 
tot tien uur ‘s avonds. De chat is te 
vinden via www.veiligthuis.nl. Het 
landelijke telefoonnummer 0800-
2000 voor advies en meldingen is 
24 uur per dag, 7 dagen in de week 
bereikbaar.

TeGOEDbon tip
Als woningeigenaar kunt u tot 70 
euro retour ontvangen wanneer 
u kleine, energiebesparende 
producten koopt. Heeft u nog 
niet meegedaan met deze actie? 
Verzilver uw teGOEDbon dan snel, 
want de actie verloopt over 8 weken 
(31 maart). Bent u de teGOEDbon 

kwijt of wilt u weten welke 
producten onder de actie vallen, 
kijk dan op www.goedleiderdorp.
nl voor meer informatie. Ook kunt u 
mailen met duurzaam@leiderdorp.nl 
of bellen met de gemeente op 071 
5458 500.
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BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
BEKENDMAKINGEN

De bekendmakingen en 
mededelingen zijn ook te 
vinden op https://www.
officielebekendmakingen.nl. Scroll 
iets naar onderen en klik op 
‘Officiële bekendmakingen’. Onder 
het kopje ‘Aanvullende zoekcriteria’ 
kiest u bij ‘Type organisatie(s)’ voor 
‘Gemeente’. Bij ‘Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor 
‘Leiderdorp’ en bij ‘Onderwerp(en)’ 
kiest u voor ‘Alle onderwerpen’. Dan 
klikt u op ‘Start zoekopdracht’.
 
Vanaf 1 juli 2021 publiceren wij de 
bekendmakingen en mededelingen 
alleen nog op deze website, 
dus niet meer in de krant. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
aanmelden voor een automatische 
e-mailservice voor bekendmakingen 
en mededelingen in uw buurt.
 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde op 2etage van de 
woning (OLO 5782583)
Locatie: Willem van Otterloostraat 5
Datum ontvangst: 28 januari 2021
 
Winkelhof
Veranderen van de carport en het 
plaatsen van een nieuw kozijn in de 
zijgevel (OLO 5773279)
Locatie: Florijn 9
Datum ontvangst: 29 januari 2021
 

VERLEEND 
(reguliere procedure)
 
Plaatsen van een dakopbouw
(OLO 4865671)
Locatie: Zijlstroom 98
Datum besluit: 28 januari 2021
 
Plaatsen van een kunstobject 
Fredy E. Wubben in het park De 
Houtkamp (OLO 5598323)
Locatie: kadastraal sectie A, 
nummer 11239 te Leiderdorp
Datum besluit: 28 januari 2021
 
De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.
 

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND
 
De Schansen
Vellen van 10 houtopstanden 
t.b.v. woningbouwontwikkeling 
Driemaster en de inrichting van de 
omgeving (OLO 5722017).
Locatie: Wilddreef 2
Datum besluit: 2 februari 2021
In plantseizoen 2021/22 worden 
op deze locatie 10 bomen 
teruggeplant.
 
Voorhof
Vellen van een Prunus 
(OLO 5726301)
Locatie: ter hoogte van Klimopzoom 
114
Datum besluit: 2 februari 2021
In plantseizoen 2021/22 wordt 
op de huidige locatie een Malus 
Evereste teruggeplant.
 

Ouderzorg
Vellen van 3 Tilia tomentosa aan de 
Engelendaal ten behoeve van de 
verbreding van het fietspad aldaar 
(OLO 5725355)
Locatie: ter hoogte van Griffioen nr. 
5 t/m 14
Datum besluit: 2 februari 2021
In plantseizoen 2021/22 worden 
op de huidige locatie 4 Tilia cordata 
Greenspire teruggeplant.
 
De bezwarentermijn van de 
verleende APV-vergunningen loopt 
van 3 februari 2021 tot en met 17 
februari 2021.
 
Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college. Wat hierbij niet mag 
ontbreken is tenminste de naam, 
het adres van de indiener, de datum, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. 
Daarnaast dient het bezwaarschrift 
te worden ondertekend. 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

Noodkap van één Alnus op de 
Kerveltuin achter huisnummer 25.
In plantseizoen 2021/22 wordt 
op de huidige locatie een Malus 
Evereste teruggeplant.
 

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend:
 
dat het college op 26 januari 
2021 heeft besloten de hieronder 
genoemde panden niet aan te 
wijzen als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening Leiderdorp 
2008.
• Dr. van Rhijnstraat 2-4
• Dr. van Rhijnstraat 6-8
• Dr. van Rhijnstraat 12
• Dr. van Rhijnstraat 14
• Hoofdstraat 106
• Hoofdstraat 174-176
• Hoofdstraat 214
 
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na datum 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp, 
Postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp. 
Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het 
bezwaar bevatten. Het indienen van 
het bezwaarschrift schorst niet de 
werking van het besluit.
 
Diegene die het bezwaarschrift heeft 
ingediend kan, indien er sprake 
is van een spoedeisend belang, 
tevens op grond van artikel 8:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht, 

aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag, sector 
Bestuursrecht, Postbus 20302, 
2500 EH  Den Haag, vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. 
Voor het behandelen van een 
dergelijk verzoek wordt griffierecht 
geheven.
 

BEKENDMAKINGEN 
SIMON SMITWEG
Bekendmaking vastgestelde 
besluiten voor de reconstructie 
van de Simon Smitweg

Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp maken ingevolge artikel 
3.8 en artikel 3.30 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat 
de gemeenteraad van Leiderdorp 
bij besluit van 25 januari 2021 het 
bestemmingsplan Reconstructie 
Simon Smitweg gewijzigd heeft 
vastgesteld. Voor het doorvoeren 
van de verkeersmaatregelen hebben 
burgemeester en wethouders 
van Leiderdorp op 27 januari 
2021 de hiervoor noodzakelijke 
verkeersbesluiten genomen. 
De volgende besluiten met de 
bijbehorende stukken liggen 
vanwege de gecoördineerde 
voorbereiding gelijktijdig ter inzage in 
het kader van beroep:

Besluiten:
-  vastgesteld bestemmingsplan 

Reconstructie Simon Smitweg;
-  vastgesteld verkeersbesluit 

herinrichting Simon Smitweg t.h.v. 
gemeentehuis Leiderdorp;

-  vastgesteld verkeersbesluit 
voor het instellen van een 
voetgangersoversteekplaats op de 

GOED Leiderdorp
- Tip van de week - 
Wist u dat…
… gebruikte theezakjes niet bij het 
GFT gescheiden mogen worden? 
In het filterpapier van het theezakje 
is kunststof verwerkt. Kunststof 

verandert niet in compost. Gebruikte 
theezakjes gooit u daarom bij het 
restafval. Losse thee mag u wel bij 
het GFT-afval scheiden.

5 februari is het Warmetruiendag. Doe mee!
Iedereen kan bijdragen aan 
energiebesparing. Doe mee met 
Warmetruiendag!
 
Elk jaar wordt er een nationale 
Warmetruiendag gehouden. Met 
het motto ‘Verwarm jezelf, niet 
de wereld’ maakt deze actie ons 
bewust van het effect dat wij 
kunnen hebben op de CO2-uitstoot. 
Wist u dat  we maar liefst 6% CO2 
en 6% energie besparen als we 
de thermostaat één graad lager 

zetten? Als heel Nederland op 
Warmetruiendag de thermostaat 
één graad lager heeft staan, 
bespaart dat al 6,3 miljoen kilo CO2. 
Hoe meer mensen meedoen met 
Warmetruiendag, hoe groter het 
verschil!
 
Verzin daarom een leuke actie 
met collega’s, buren of het gezin 
om ook energie te besparen 
op Warmetruiendag. Show een 
lievelingstrui tijdens een digitale 

vergadering, brei een sjaal, vest of 
trui of maak thuis lekkere warme 
chocolademelk om warm te blijven. 
Bedenk een leuke actie en voeg 
hem toe op www.warmetruiendag.
nl.
Voor de kinderen in Leiderdorp heeft 
het Milieu Educatief Centrum (MEC) 
een oproep: stuur een foto van jou 
in je lievelingstrui, een trui met een 
mooi verhaal of je gekste trui! 
Lees meer over de actie op 
www.mecleiderdorp.nl.



Simon Smitweg ter hoogte van de 
Hoogmadeseweg.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied omvat de Simon 
Smitweg voor zover deze tussen 
de Persant Snoep-weg en 
Willem-Alexanderlaan ligt en in 
noordwestelijke richting loopt; 
alsmede een klein deel van 
de aantakking daarvan op de 
Persant Snoepweg. Verder zijn 
de brandweerkazerne en het 
voormalige politiekantoor (dit wordt 
getransformeerd naar woningen) 
binnen de plangrenzen opgenomen.

Wijzigingen ten behoeve van 
vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling 
zijn aanpassingen gedaan aan 
het ontwerpbestemmingsplan. 
Zie hiervoor het overzicht van 
de ambtshalve wijzigingen in 
paragraaf 6.2 toelichting (pagina 
75). De aanleiding hiervoor betreft 
o.a. de ontvangen zienswijze 
tegen het ontwerp-verkeersbesluit 

herinrichting Simon Smitweg t.h.v. 
gemeentehuis Leiderdorp. Er is 
een zogeheten voorwaardelijke 
verplichting in de regels opgenomen 
die bepaalt dat voordat de weg 
wordt opengesteld in twee 
rijrichtingen aangetoond dient te zijn 
dat het maximale geluidniveau in 
de woningen niet meer dan 33 dB 
bedraagt.

Ter inzage vastgestelde 
besluiten (beroepstermijn)
Het vastgestelde bestemmingsplan 
en de vastgestelde 
verkeersbesluiten liggen van 4 
februari 2021 t/m 17 maart 2021 ter 
inzage in het kader van beroep.
Het bestemmingsplan is digitaal 
raadpleegbaar via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.
nl (planID: NL.IMRO.0547.
BPsimonsmitweg-VA01). Een pdf-
versie te raadplegen via:
http://ro-online.leiderdorp.
org/productie/NL.IMRO.0547.
BPsimonsmitweg-VA01
De vastgestelde verkeersbesluiten 

zijn digitaal te raadplegen op www.
staatscourant.nl.
Het schriftelijke bestemmingsplan 
en de verkeersbesluiten kunnen 
tijdens openingstijden worden 
ingezien bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u 
een toelichting? Maakt u dan een 
afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan en de 
besluiten tot vaststelling van de 
verkeersbesluiten kan gedurende 
de termijn van bovengenoemde ter 
inzage legging (de beroepstermijn) 
beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.
De mogelijkheid om beroep in te 
stellen bestaat voor:
Bestemmingsplan
•  Belanghebbenden die tijdig 

hun zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan bij de 

gemeenteraad naar voren hebben 
gebracht;

•  Belanghebbenden die bezwaar 
hebben tegen de aangebrachte 
wijzigingen;

•  Belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten, dat zij niet tijdig 
zienswijzen over het ontwerp bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben 
gemaakt.

Verkeers-besluiten
•  Belanghebbenden die tijdig 

hun zienswijze over het / de 
verkeersbesluit(en) bij het college 
van burgemeester en wethouders 
naar voren hebben gebracht;

•  Belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten, dat zij niet tijdig 
zienswijzen over het ontwerp bij 
het college van burgemeester 
en wethouders kenbaar hebben 
gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft 

geen schorsende werking voor 
het bestemmingsplan en de 
verkeersbesluiten.
Degene die beroep instelt kan 
daarom ook een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, op bovengenoemd adres.
Vermeldt u dan wel duidelijk dat 
u beide doet alsook tegen welk(e) 
besluit(en). U kunt een verzoek om 
voorlopige voorziening ook later 
in de beroepsprocedure indienen. 
Het bestemmingsplan en de 
verkeersbesluiten treden in werking 
daags na het verstrijken van de 
beroepstermijn als geen verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan.

Informatie
Voor vragen over de procedure kunt 
u contact opnemen met Dave van 
der Pol, tel. (071) 54 58 536 of via 
e-mailadres: 
d.van.der.pol@leiderdorp.nl
Leiderdorp, 3 februari 2021
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