
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 15 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

15 december 2021
Roadshow BespaarteGOED 
9.00 - 17.00 uur
Bushalte Oranjewijk, Mauritssingel, 
Doeskwartier
Meer info: www.goedleiderdorp.nl

20 december:
Gemeenteraad vanaf 20.30 uur. 
Live te volgen op raadleiderdorp.nl

22 december 2021
Roadshow BespaarteGOED 
9.00 - 17.00 uur
Ommedijk, parkeerplaats 
Engelendaal
Meer info: www.goedleiderdorp.nl

Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert maandag 20 december vanaf 20.30 uur. 
De vergadering is live te volgen op www.raadleiderdorp.nl

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Inspreekrecht
5. Vragenronde
6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffi ng
7. Visie Jeugdhulp 'Samen Sterk voor Toekomst Jeugd(hulp)'
8. Financiële Verordening 2022
9. Doorlichting Reserves en Voorzieningen 2021
10. Decemberwijziging 2021
11. SP71 Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan 4 2021 

Servicepunt71
12. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en 

tarieven 2022
13. Aanwijzing van categorieën van buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten
14. Herbenoemingsbesluit voorzitter commissie regionale 

samenwerking
15. Ontheffi ng woonplaatsvereiste wethouders Binnendijk en 

Van Woudenberg
16. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
17. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
18. Lijst ingekomen stukken raadsvragen. De lijst ingekomen stukken 

bestaat uit:
19. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
20. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op 
www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 
griffi e: griffi e@leiderdorp.nl of telefoon: 071 54 58 500.

Geen inloopspreekuur op 
27 december
Het inloopspreekuur van wethouder Rik van Woudenberg op 27 
december gaat wegens vakantie niet door.

Boek 
‘Straatnamen 
Leiderdorp 
onthuld’ uit
Kent u het verhaal achter de 
straat waar u nu woont? Of 
waar u eerder woonde? Of waar 
u geboren bent? Bent u net 
in Leiderdorp komen wonen? 
Dan biedt het straatnamenboek 
Leiderdorp onthuld antwoord. Met 
dit boek ontdekt u de verhalen 
achter straten. Het boek verschijnt 
donderdag en is vanaf de week 
erop onder meer op te halen bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis.

Boekhandel De Kler doet op 24 
december bij de aankoop van 

een boek het straatnamenboek 
erbij (zolang de voorraad die de 
boekhandel krijgt strekt).

GOED Leiderdorp
- Tip van de week –

Wist u dat…
… u van restjes kaarsvet en 
kaarsenstompjes heel eenvoudig 
nieuwe kaarsen kunt maken? U
smelt het kaarsvet au bain-marie 
(gebruik daarvoor een oude pan). 

Hang vervolgens een katoenen 
draad of kaarsenlont in een oud 
jampotje, en giet het gesmolten 
kaarsvet in het potje. Laat het 
kaarsvet weer goed uitharden, en u 
heeft een gloednieuwe kaars!

Mooi Leiderdorp
Edwin Stuifzand stuurde ons deze prachtige ‘Skyline van Leiderdorp’, 
geschoten vanuit de Boterhuispolder. Bedankt voor de foto, Edwin.

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 om dat 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.



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
RECTIFICATIE WEEK 49

Vorige week plaatsten wij deze 
omgevingsvergunning per ongeluk 
bij 'Aangevraagd'. Hij moest bij 
'Verleend' staan. Onze excuses voor 
het ongemak. 

VERLEEND
(reguliere procedure)

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

WEEK 50

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Elisabethhof
Realiseren van een nieuw gebouw 
(laboratorium) (OLO 6188515)
Locatie: Simon Smitweg 1A
Datum ontvangst: 6 december 2021

Winkelhof
Plaatsen van handelsreclame 
aan de voorgevel en het plaatsen 
van gevelroosters in bestaande 
bovenlichten van gevelramen 
(OLO 6569075)
Locatie: Kadastrale sectie A, 
perceelnummer 6586
Datum ontvangst: 6 december 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6578713)

Locatie: Schapenweide 15
Datum ontvangst: 9 december 2021
Vergroten van de 2e verdieping door 
het optrekken van de achtergevel 
(OLO 6582899)
Locatie: Muzenlaan 2
Datum ontvangst: 12 december 
2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Achthoven
Plaatsen van een nieuwe loods 
(OLO 6273805)
Locatie: kadastraal perceelsectie C, 
perceelnummer 1275
Datum besluit: 7 december 2021

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

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. 

WEIGERINGSBESLUIT
(reguliere procedure)

Driegatenbrug
Inrichten van een Bed & Breakfast 
(OLO 5689365)

Locatie: Voerstraat 5
Datum besluit: 7 december 2021

Hoe gaat u in beroep?
Gezien het procesverloop in deze 
zaak is een bezwaarprocedure 
niet meer mogelijk. Wanneer u het 
niet eens bent met dit besluit kunt 
u binnen zes weken, met ingang 
van de dag na verzending van 
het besluit, beroep instellen bij de 
Rechtbank Den Haag, Postbus 
20302, 2500 EH te Den Haag. Het 
instellen van beroep schorst de 
werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dat vereist kunt 
u, naast het instellen van beroep, 
de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Den Haag verzoeken 
om een voorlopige voorziening te 
treffen.

MELDINGEN 
NOODKAP

Een Salix alba aan de Van der 
Marckstraat ter hoogte van de 
Pinksterbloem. De boom heeft 
een mechanisch defect, een 
klankafwijking en rotting, en 
wordt vervangen door een Acer 
platanoides ‘Bruchem’.

Een Robinea pseudoacacia aan de 
Peppelschans achter nummer 75 
t/m 135. De boom is gescheurd in 
de kop en heeft een plakoksel, en 
wordt vervangen door een Acer X 
freemanii ‘Armstrong’.

Een Ulmus glabra aan de Lijnbaan 
naast nummer 13. De boom heeft 
iepziekte en wordt vervangen door 
een Sorbus aucuparia.

Tentoonstelling over Werelddoelen 
op raam MEC

Hoe ziet jouw ideale wereld eruit 
in 2030? En wat kan je zelf doen 
om de wereld een beetje beter 
te maken? De groepen 7 van 
basisschool de Schakel dachten 
hierover na en tekenden posters 
met hun goede voornemens. 
Deze zijn in de kerstvakantie te 
bezichtigen op de ramen van 
het Milieu Educatief Centrum 
(MEC) Leiderdorp aan de Van 
Diepeningenlaan.

De posters werden gemaakt 
tijdens een lesproject over de 17 
Werelddoelen van de Verenigde 
Naties. De Werelddoelen 
(Sustainable Development Goals) 
moeten ervoor zorgen dat de wereld 
in 2030 een eerlijke en duurzame 
plek is voor iedereen. Iedereen 
kan hieraan zijn steentje bijdragen: 
volwassenen, bedrijven maar ook 
kinderen. 

Lesproject
Het MEC organiseerde dit 
schooljaar voor het eerst een 
lesproject rond de Werelddoelen. 
Het project is bedoeld voor de 
bovenbouwleerlingen van de 
basisscholen in Leiderdorp. Het 
MEC geeft een les over de 17 
Werelddoelen, gemaakt door SDG 
Nederland. Ook een bezoek van 
wethouder Rik van Woudenberg 
en het maken van een poster zijn 
onderdelen van het project. 

Gastlessen
De afgelopen maanden gaven het 
MEC en de wethouder de eerste 
gastlessen op basisschool de 
Schakel, de Kastanjelaan en ’t 
Bolwerk. Zij gingen met leerlingen 
in gesprek over grote vraagstukken 
als klimaatverandering, energie 
en vervuiling. Waar maken 
leerlingen zich zorgen over en nog 
belangrijker: kunnen ze bedenken 
wat ze er zelf aan kunnen doen?
De leerlingen dachten goed na. 
Acties als ‘de verwarming lager 
zetten en een warme trui aan doen’, 
‘afval opruimen om school’ en 
‘korter douchen’ werden genoemd. 
De leerlingen van de groepen 7 van 
basisschool de Schakel maakten 
ook posters. Ze tekenden hoe hun 
ideale wereld eruit ziet en welke 
acties ze daarvoor gaan nemen.

Nieuwsgierig naar de Werelddoelen 
en goede voornemens van de 
kinderen? Wandel dan in de 
kerstvakantie langs de ramen van 
het MEC in de Sterrentuin aan de 
Van Diepeningenlaan 110e. Loop 
voor de tentoonstelling buitenom, 
richting de entree van Park de 
Houtkamp. 

Bezoek voor meer informatie de 
website www.mecleiderdorp.nl 
Meer weten over de Werelddoelen? 
Kijk dan op: www.sdgnederland.nl 
of www.17doelendiejedeelt.nl 

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.


