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

COLLECTE

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

GOED tip
“Met kerst blijft er altijd eten over. 
Red de restjes en plan op derde 
kerstdag een restjesdag. Laat je 
creativiteit de vrije loop en maak 
met ingrediënten die nog over zijn 

een nieuw gerecht. Zo voorkom je 
voedselverspilling. En het is nog 
goed voor je portemonnee ook!” 
(Tip van Paulien van der Geest, 
MilieuCentraal).

Mooi Leiderdorp
‘’De molen, herfstkleuren en alles gespiegeld  in het water: plaatje 
compleet!’’ Bedankt Els Jasperse, voor het sturen van deze prachtige 
foto! 

Heeft u ‘Straatnamen Leiderdorp 
onthuld’ al?
‘Straatnamen Leiderdorp onthuld’ 
is uit.  Dit boek geeft informatie over 
de achtergrond van de namen van 
straten. Kent u het verhaal achter de 
straat waar u nu woont? Of waar u 

eerder woonde? Of waar u geboren 
bent? Iedereen die in Leiderdorp 
woont, kan dit boek ophalen bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis.

A4-zalencentrum wordt 
vaccinatielocatie
De GGD Hollands Midden vraagt 
gemeente Leiderdorp opnieuw een 
locatie te openen om mensen te 
kunnen vaccineren. De gemeente 
werkt hieraan mee. Dit wordt 
het A4-zalencentrum (voorheen 
Levensstroom) aan de Elisabethhof 
5. Wij vragen mensen die een 
vaccinatie willen bij voorkeur met 
openbaar vervoer of op de fi ets naar 
de locatie te komen. De GGD start 

eind december met voorbereidingen 
voor het opzetten van deze locatie.

Wanneer start de vaccinatie? 
Het vaccineren door de GGD 
start begin januari. Inwoners uit 
de regio Hollands-Midden kunnen 
vooralsnog 6 dagen per week (niet 
op zondag) van 8.00 - 20.00 uur 
terecht op de vaccinatielocatie.

Zorgverzekering via gemeente 
Leiderdorp
Speciaal voor mensen met een lager 
inkomen is er de gemeentepolis 
van Zorg en Zekerheid. U krijgt 
korting op de premie van Zorg en 
Zekerheid en ook de gemeente 
betaalt mee aan uw premie. 
U bent goed verzekerd met 
uitgebreide vergoedingen voor 
tandarts, fysiotherapie en brillen. 
Voor iedereen is er een passende 
verzekering, of u nu veel zorg 
nodig heeft of weinig. Als u weinig 
zorgkosten verwacht is er de 

AV-Gemeente Basis. Zo bent u 
toch aanvullend verzekerd als er 
onverwacht iets gebeurt.
Overstappen naar de gemeentepolis 
kan t/m 31 december 2021 via 
gezondverzekerd.nl/leiderdorp. 
Heeft u hulp nodig of wilt u advies? 
Bezoek de winkel van Zorg en 
Zekerheid aan de Korevaarstraat 2 
in Leiden (ma t/m vrij tussen 10.00 
en 17.30 uur). Of bel naar Zorg en 
Zekerheid via (071) 5 825 550 (ma 
t/m vrij tussen 8.00 en 18.00 uur).

Regels openbare oplaadpalen 
aangepast
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 
14 december 2021 de 
geactualiseerde Beleidsregels 
voor openbare oplaadpalen in 
de publieke ruimte vastgesteld. 
Ze gaan in op 1 januari 2022 
en staan op de gemeentelijke 
website.

De belangrijkste veranderingen zijn: 
•  Bedrijven die laadpalen plaatsen, 

gaan leges betalen bij nieuwe 
oplaadlocaties.

•  Het bedrijf dat een laadpaal 
plaatst, moet groene stroom 
gebruiken.

•  Bij beoordeling van een nieuwe 
locatie voor oplaadpalen houdt 
de gemeente geen rekening met 
de parkeerdruk in de straat.

•  De gemeente maakt een kaart 
met alle mogelijke locaties voor 
oplaadpalen in Leiderdorp die 
voldoen aan de regels. Met deze 

kaart houden we grip op de groei 
van het aantal oplaadpalen.

•  Het wordt mogelijk om 
oplaadpalen in lantaarnpalen te 
gaan plaatsen in Leiderdorp. 

De regels voor het plaatsen van 
laadpalen in de openbare ruimte zijn 
aangepast zodat het laadnetwerk in 
Leiderdorp verder kan groeien. Ze 
zijn een nadere uitwerking van de 
Integrale visie laadinfrastructuur die 
de gemeenteraad op 7 juni 2021 
vaststelde. De visie beschrijft de 
ontwikkelingen op het gebied van 
elektrisch rijden en wat Leiderdorp 
doet om het opladen van elektrische 
auto’s mogelijk te maken. 

Tegen de beleidsregels kunt u geen 
bezwaar maken of beroep instellen.
Bezoek www.leiderdorp.nl/
oplaadpalen voor meer informatie 
over de procedure voor het plaatsen 
van oplaadpalen.

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.



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

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Vogelwijk
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6576515)
Locatie: Scholeksterstraat 1
Datum ontvangst: 14 december 
2022
Bospolder
Plaatsen van drie pipowagens in de 
boomgaard, Bospolder 
(OLO 6590693)
Locatie: Kadastrale sectie B, 
perceelnummer 4706
Datum ontvangst: 17 december 
2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Achthoven
Realiseren van een dakterras 
(OLO 6292579)
Locatie: Hoofdstraat 232
Datum besluit: 18 december 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een erker en een 
dakopbouw (OLO 6255229)
Locatie: Mauritssingel 108
Datum besluit: 17 december 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 
(OLO 6549291)
Locatie: Van der Havelaan 66
Datum besluit: 16 december 2021

Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde over 3 woningen 
(OLO 6482627)
Locatie: Meerburglaan 18
Datum besluit: 16 december 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt 6 (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. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Ontheffing voor het uitvoeren van 
nachtelijke werkzaamheden voor het 
vervangen van de bebording van 
Nationale Bewegwijzeringsdienst 
(NBd) op kruispunt Persant 
Snoepweg - Acacialaan van 
woensdag 12 januari 2022 20.00 
uur tot donderdag 13 januari 2022 
5.00 uur. 
Locatie: kruispunt Persant 
Snoepweg – Acacialaan 
Datum aanvraag: 17 december 
2021

Een kapvergunning voor een Salix 
matsudana (OLO 6571619). 
De boom staat te dicht op de 
gevel van de woning aan Willem de 
Zwijgerlaan nummer 21. Bovendien 
is er boven- en ondergronds 
onvoldoende ruimte voor de boom 
om door te groeien zonder schade 
aan de woning te veroorzaken.
Locatie: Anna van Saksenstraat 
naast de woning aan Willem de 
Zwijgerlaan nummer 21
Datum aanvraag: 15 december 2021
Herplantplicht: tijdens of direct na 
het project Vervanging riolering in 
Oranjewijk wordt in de omgeving 
van de huidige locatie een nieuwe 
boom geplant. 

Een kapvergunning voor een Salix 
(OLO 6593495).
De boom heeft 
inrottingsverschijnselen aan de 
stamvoet en is niet stabiel genoeg 
is om langs het fietspad te blijven 
staan. 
Locatie: Engelendaal ter hoogte van 
Boekweitkamp nummer 18
Datum aanvraag: 16 december 2021
Herplantplicht: in plantseizoen 
2022/2023 wordt er een Malus 
‘Evereste’ op de huidige locatie 
geplant.

Uw (schriftelijke) reactie over deze 
vergunningen kunt u binnen 2 
weken sturen naar Gemeente 
Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 
De aanvraag ligt 2 weken ter 
inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis.

Wijzigingsplan 
Doeslaan 40
Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp maken volgens artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij op 14 december 
2021 het wijzigingsplan Doeslaan 40 
gewijzigd hebben vastgesteld. Het 
vaststellingsbesluit ligt samen met 
het wijzigingsplan van 23 december 
2021 t/m 3 februari 2022 ter 
inzage. Binnen deze termijn kunnen 
belanghebbenden beroep instellen.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied is globaal begrensd 
door het perceel met het adres 
Doeslaan 40. Het wijzigingsplan 
maakt het mogelijk om op de locatie 
maximaal 2 woningen te realiseren.

Wijzigingen
Met de gewijzigde vaststelling is 
het ontwerpbestemmingsplan 
aangepast. Aanleiding hiervoor zijn 
de ontvangen zienswijzen. Voor een 
overzicht van de ingekomen reacties 
en de aangebrachte wijzigingen 
is de Nota zienswijzen opgesteld. 
In deze nota zijn in hoofdstuk 
3 Staat van wijzigingen de 
wijzigingen benoemd en toegelicht. 
De nota is bij het vastgestelde 
bestemmingsplan opgenomen en 
dus voor iedereen raadpleegbaar.

Ter inzage
Het bestemmingsplan is digitaal te 
bekijken op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.WPdoeslaan40-
VA01). Het schriftelijke 
ontwerpbestemmingsplan kan 
tijdens openingstijden worden 
ingezien bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp. In 
verband met de coronamaatregelen 
vragen wij u om hiervoor eerst een 
afspraak te maken.

Beroepstermijn
Tegen het besluit tot gewijzigde 
vaststelling van het wijzigingsplan 

kan binnen de beroepstermijn 
door belanghebbenden beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. De beroepstermijn start 
gelet op het bepaalde in artikel 6:8 
lid 4 Awb op 24 december 2021 en 
eindigt op 3 februari 2022.
Dit beroepschrift kunt u ook digitaal 
indienen via https://digitaalloket.
raadvanstate.nl/. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 
Dit loket is uitsluitend bedoeld voor 
burgers. Advocaten, bedrijven en 
bestuursorganen kunnen niet via dit 
loket procederen. Op deze site vindt 
u ook meer informatie.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking voor het 
wijzigingsplan. Het wijzigingsplan 
treedt in werking op de eerste 
dag na het verstrijken van de 
beroepstermijn als geen verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan. 
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. U kunt een verzoek om 
voorlopige voorziening ook later in 
de beroepsprocedure indienen.
 
Informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met Dave van der Pol, 
tel. (071) 54 58 536 of e-mailadres 
d.van.der.pol@leiderdorp.nl

Ontwerp aanvulling 
Ruimtelijke 
Structuurvisie 
Leiderdorp 2035

Het college van burgemeester 
en wethouders is van plan de 
Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 
aan te vullen. Het ontwerp van de 
aanvulling ligt van 23 december 
2021 t/m 2 februari 2022 ter inzage. 
Iedereen kan in die periode zijn 
zienswijze kenbaar maken bij de 
gemeenteraad.

Aanvulling fondsvorming
Bedrijventerrein de Baanderij 
verandert in de toekomst gedeeltelijk 

naar een woon-werkgebied. 
Bedrijventerrein dat hierdoor 
verloren gaat of minder geschikt 
wordt, moet gecompenseerd 
worden. Dat is zo afgesproken in 
de regio. Volgens de Wet ruimtelijke 
ordening (artikel 6.13, tweede lid 
sub 7) mag de gemeente een fonds 
oprichten om van ontwikkelende 
partijen een financiële bijdrage voor 
de compensatie te eisen. Hiervoor 
moet de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurvisie worden aangevuld 
met het fonds ‘compensatie 
bedrijventerrein’.

Ter inzage
De aanvulling is digitaal te bekijken 
via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.SVleiderdorpAF-
ON01). Het schriftelijke ontwerp 
kan tijdens openingstijden worden 
ingezien bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp. In 
verband met de coronamaatregelen 
vragen wij u om hiervoor eerst een 
afspraak te maken. 

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging 
kan iedereen zijn of haar reactie over 
de aanvulling schriftelijk, digitaal of 
mondeling naar voren brengen.
•  Schriftelijke zienswijzen 

moeten worden gericht aan de 
gemeenteraad, postbus 35, 
2350 AA Leiderdorp, onder 
vermelding van ‘zienswijze 
aanvulling fondsvorming 
structuurvisie’.

•  Digitale zienswijzen moeten 
worden gericht aan de 
gemeenteraad en kunnen 
worden gemaild naar ro@
leiderdorp.nl onder vermelding 
van ‘zienswijze aanvulling 
fondsvorming structuurvisie’.

•  Mondelinge zienswijzen kunnen 
(op afspraak) naar voren worden 
gebracht in het gemeentehuis. 
U kunt hiervoor contact 
opnemen met Dave van der Pol, 
telefoonnummer 071 54 58 536.

Informatie
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Dave van der Pol, 
tel. (071) 54 58 536 of e-mailadres: 
d.van.der.pol@leiderdorp.nl

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN


