
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 29 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 vindt u pp 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA

24 dec 2021 - 9 jan 2022
Raamtentoonstelling Global Goals
MEC Leiderdorp 
Van Diepeningenlaan 110e 
(buitenom lopen)

12 januari
Kerstbomeninzameling
www.leiderdorp.nl/kerstboom

GOED tip
Gaat u ook de keuken, schuur 
of tuin in om oliebollen te bakken 
dit jaar? Wat te doen met het 
overgebleven frituurvet? Frituurvet 
en olie veroorzaken verstoppingen in 
het riool. Spoel het overgebleven vet 
na het bakken niet door het toilet of 

de gootsteen, maar breng het naar 
de milieustraat. Giet het gebruikte 
vet in de originele verpakking, een 
melkpak of fl es. Meer weten over 
wat nog meer niet in het riool mag? 
Neem dan een kijkje op www.
nietinhetriool.nl.

Het nieuwe jaar in

Met Kerstmis net achter ons, 
staan we op de drempel naar een 
nieuw jaar. Laten we met elkaar 
de hoop uitspreken dat het een 
goed jaar wordt. Voor iedereen. 
En ja, beide zijn traditionele 
feesten waar we vaak met velen 
bij elkaar komen. En dat kan nu 
niet. 

Maar ook in kleinere kring blijven 
het twee bijzondere dagen die 
mensen met elkaar verbinden.
En dan maakt het niet uit of het 
in grote groep plaatsvindt of in 
kleine kring. Sterker nog: misschien is het juist wel weer eens fi jn om 
het samen knus in intieme kring te vieren. Met meer aandacht voor 
elkaar. 

Een landelijke krant vroeg lezers hun mooiste kerstherinneringen te 
sturen. Voor het grootste deel bleken dat kerstvieringen in kleine kring 
te zijn. 

En laten we bovendien ook stilstaan bij al die mensen die kerst en oud 
en nieuw alleen doorbrengen. 

Bovendien staat nieuwjaar in het teken van een nieuw begin. Met 
nieuwe voornemens voor het nieuwe jaar. Dat doen we vaak voor ons 
zelf. Laten we vasthouden wat goed ging en verbeteren wat beter kan. 

Namens de gemeente Leiderdorp wens ik iedereen een voorspoedig, 
veelbelovend en verbindend 2022 toe. Een jaar waarin ik hoop en verwacht 
velen van u weer te kunnen ontmoeten. Op naar het nieuwe jaar. 

Tot spoedig allemaal en hartelijk groet,

Laila Driessen
Burgemeester Leiderdorp

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Mooi Leiderdorp
Een prachtig plaatje van een winters Leiderdorp. Bedankt Gea 
Veenstra, voor het insturen van deze foto!

Financiële tegemoetkoming 
energieprijzen
De energierekeningen stijgen sterk, 
omdat de afgelopen tijd gas en 
olie wereldwijd fors duurder zijn 
geworden. In december 2021 
heeft het rijk bekendgemaakt dat 
er fi nanciële compensatie komt als 
tegemoetkoming. De gemeente 
krijgt hier vragen over van inwoners. 
Daarom leggen wij graag uit waar 
wij op dit moment van op de hoogte 
zijn.  

Regelingen
De compensatie van het rijk bestaat 
uit verschillende regelingen: 
1. Verlaging energiebelasting
  Deze regeling wordt landelijk 

uitgevoerd en geldt voor alle 
huishoudens in Nederland. De 
belasting op uw energierekening 
wordt in 2022 eenmalig 
verlaagd. Dit ziet u vanzelf op uw 
afrekening. Meer informatie over 
de verlaging van energiebelasting 
vindt u op de website www.
milieucentraal.nl (zoek op: 
Energiebelasting 2022).

2.  Gemeentelijke regelingen 
verlagen energierekening 
 Er komen regelingen om de 
energierekening te verlagen 
voor huishoudens met een 
kleinere beurs en een hoge 
energierekening. Het rijk moet 
de gemeenten nog vertellen wat 
de regels van deze regelingen 
zijn. De gemeente zal de 

komende periode werken aan 
het vaststellen wie binnen 
deze doelgroep valt en hoe 
de middelen ingezet kunnen 
worden. Valt u binnen de 
doelgroep? Dan zal de gemeente 
actief contact met u zoeken. 
Wilt u zeker weten dat u op 
de hoogte bent van de laatste 
ontwikkelingen, abonneert u zich 
dan op de digitale nieuwsbrief 
van de gemeente. Dat kan op 
www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief.

Bespaartips
Als u nu al graag aan de slag 
wilt met het verlagen van de 
energierekening, kunt u meedoen 
met de gemeentelijke actie 
bespaarteGOED. U kunt kleine, 
energiebesparende producten 
gratis ontvangen tot maximaal €75. 
Met deze producten kunt u uw 
energieverbruik omlaag brengen 
en daarmee uw energierekening. 
De actie kunt u vinden op www.
goedleiderdorp.nl en is voor 
iedereen die niet heeft meegedaan 
met de vorige actie van 2020-2021. 

Heeft u betalingsachterstanden? 
Op www.leiderdorp.nl (zoek op 
Geldzorgen) vindt u meer informatie 
over waar u terecht kunt voor 
vragen of ondersteuning. 
Op www.geldfi t.nl kunt u ook een 
test doen voor gericht advies. 



Meer informatie 
over de gemeenteraad 

van Leiderdorp?

Kijk op 
www.raadleiderdorp.nl.

Belangrijke onderwerpen rondom oud en nieuw
Vuurwerkverbod tijdens oud en 
nieuw 2021 – 2022
Door het coronavirus is de werkdruk 
in de ziekenhuizen nog steeds 
heel erg hoog. Het afsteken van 
vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra 
drukte op de Spoedeisende Hulp, 
in de huisartsenposten en voor de 
brandweer en handhavers. Daarom 
heeft het kabinet besloten 
dat tijdens deze jaarwisseling 2021-
2022 geen vuurwerk mag worden 
verkocht en afgestoken.

Het verbod op het verkopen en 
afsteken van vuurwerk geldt voor 
al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen 
fop- en schertsvuurwerk (categorie 
F1 vuurwerk) is toegestaan. Dit 
vuurwerk is het hele jaar te koop en 
mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

In Leiderdorp heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
een aantal plekken aangewezen 
waar ook fop- en schertsvuurwerk 
(categorie F1 vuurwerk) niet mag 
worden afgestoken:
•  in een passage of een 

onderdoorgang (bijvoorbeeld een 
tunnel of een viaduct);

•  in een portiek, galerij of dergelijke 
voor publiek openstaande 
ruimte;

• i n een voor publiek toegankelijke 
besloten ruimte;

•  in de volgende gebieden:
 • de Bloemerd;
 • de Houtkamp; 
 • het Doeshavengebied; 
 • het Weteringpark;
 •  het gebied rond de  

Buitenhofvijver, zoals 
aangegeven op de bij 
dit besluit behorende 
plattegrond.

•  binnen een afstand van 250 
meter vanaf woningen met een 
rieten dak (met uitzondering van 
het afsteken van laag vuurwerk).

•  schoolpleinen en pleinen die 
horen bij buitenschoolse opvang 
en/of kinderdagverblijven.

Veilig vuurwerk afsteken, 
voorkom ongelukken
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 
mag u wel klein vuurwerk afsteken 
(categorie F1 vuurwerk, zoals 
sterretjes, fonteinen en knalerwten), 
behalve in de bovengenoemde 
gebieden. Dit type vuurwerk mag 
iedereen ouder dan 12 jaar afsteken 
en mag het hele jaar verkocht 
worden. Omdat je dit type vuurwerk 
vanaf een leeftijd van 12 jaar mag 
afsteken, wordt het onterecht ook 
wel kindervuurwerk genoemd. Dit 
type vuurwerk is het minst gevaarlijk, 
maar toch gebeuren er regelmatig 
ongelukken mee. Sterretjes 
kunnen bijvoorbeeld brandwonden 
veroorzaken omdat ze meer dan 

1000 graden heet kunnen worden. 
Steek vuurwerk daarom altijd 
op een veilige manier af. Draag 
bijvoorbeeld een vuurwerkbril, 
gebruik een aansteeklont en houd 
voldoende afstand. Tips over veilig 
vuurwerk afsteken vindt u op www.
veiligheid.nl/vuurwerk. 

Vuurwerkoverlast beperken
Ondanks het vuurwerkverbod kunt 
u tijdens de jaarwisseling overlast 
ervaren van afgestoken vuurwerk. 
Het melden van vuurwerkoverlast 
heeft altijd zin! Als door de drukte 
niet direct actie kan worden 
ondernomen, helpt het zeker bij het 
onderzoek of om een goed beeld te 
krijgen voor de aanpak op langere 
termijn. Ervaart u overlast van 
vuurwerk, dan kunt u dat melden bij 
de gemeente op telefoonnummer: 
071 54 58 500 of op het landelijke 
politienummer: 0900-8844. 

Houd onze gemeente schoon. 
Ruim uw vuurwerk direct op!
Tijdens de jaarwisseling komt er 
veel vuil op straat. Het is belangrijk 
dat dit snel weer wordt opgeruimd, 
zodat het niet eindigt als zwerfvuil. 
Ondanks het verbod op vuurwerk, 
bestaat er nog steeds een categorie 
vuurwerk die wel is toegestaan. 
Ruim dit vuurwerk ook dit jaar direct 
na het afsteken op, dit voorkomt 
dat kinderen de volgende ochtend 
op zoek gaan naar (on)ontstoken 
vuurwerk. 

Illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk is gevaarlijk. Het 
bezitten van illegaal vuurwerk en 
het afsteken hiervan is strafbaar, 
net zoals het maken van een 
vuurwerkbom. Het vervoeren van 
illegaal vuurwerk en de opslag in 
de woonomgeving zorgt voor grote 
veiligheidsrisico’s. Illegaal vuurwerk 
is niet goedgekeurd vuurwerk, 
waardoor er een verhoogde kans op 
letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te 
kort, het vuurwerk is beschadigd, 
of er zit teveel kruit in. Het is niet 
alleen voor de afsteker gevaarlijk, 
maar ook voor omstanders, 
huisgenoten of buren. Op https://
www.politie.nl/onderwerpen/
vuurwerk.html staat meer informatie 
over (illegaal) vuurwerk. Op www.
vraaghetdepolitie.nl vinden 
jongeren meer informatie over 
(illegaal) vuurwerk. In december 
kunnen jongeren chatten met een 
vuurwerkdeskundige. Hier kunnen 
zij ook terecht met vragen over het 
vuurwerkverbod. 

Optreden tegen illegaal 
vuurwerk
De politie treedt hard op tegen 
verkopers en gebruikers van illegaal 
vuurwerk en mensen die illegaal 

vuurwerk op een verkeerde manier 
gebruiken. Denkt u dat er bij u in 
de omgeving vuurwerk opgeslagen 
ligt, op een niet toegestane manier 
wordt verhandeld, of vervoerd gaat 
worden? Bel dan de politie op 
telefoonnummer 0900-8844. Of bel 
met Meld Misdaad Anoniem, 0800-
7000.

 Eindejaartradities en COVID-19 
Uit de gegevens van de GGD 
Hollands Midden blijkt dat veruit de 
meeste besmettingen plaatsvinden 
bij mensen thuis. Daarom adviseert 
de Rijksoverheid de jaarwisseling 
ook dit jaar met een klein aantal 
mensen te vieren. Het aantal 
coronabesmettingen is te hoog en 
het risico op besmetting is, zeker 
in grotere gezelschappen, te groot 
om dit jaar met grote groepen en 
tijdens feesten het nieuwe jaar in te 
knallen. Zo doen we er alles aan om 
het coronavirus eronder te krijgen 
en gaan we samen hoopvol het 
nieuwe jaar in. Kijk voor de laatste 
informatie over het coronavirus 
in relatie tot de feestdagen op de 
website van de rijksoverheid: www.
rijksoverheid.nl.

Geweld tegen mensen met 
een publieke taak wordt niet 
geaccepteerd
Tijdens de jaarwisseling zijn veel 
mensen aan het werk om de 
jaarwisseling zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. Denk aan 

• wijkagenten;
•  BOA’s en andere medewerkers 

van de gemeente;
• ambulanceverpleegkundigen;
• brandweer;
• politie;
• (huis)artsen. 

Voor de 
hulpdiensten is de 
jaarwisseling vaak 
de drukste nacht 
van het jaar. Zij moeten hun werk 
zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 
Daar horen agressie, bedreigingen 
en beledigingen niet bij. Bij geweld 
tegen mensen met een publieke 
taak treedt de politie direct op. 
Medewerkers die met geweld te 
maken krijgen, worden opgeroepen 
altijd aangifte te doen bij de politie. 
Wie agressief is en/of geweld pleegt 
tegen mensen met een publieke 
taak, wordt snel en streng gestraft. 

Hulpdienst nodig? Bel alleen als 
het echt moet
De feestelijke viering van oud en 
nieuw tijdens de jaarwisseling 
2021 – 2022 moeten we door het 
coronavirus opnieuw anders vieren 
dan we gewend zijn. Evenementen 
zijn nauwelijks toegestaan en het 
afsteken van knal- en siervuurwerk 

is verboden. Toch gelden er naast 
coronabesmettingen nog steeds 
een aantal andere risico’s die 
samen gaan met het vieren van 
de jaarwisseling. Het risico op 
overbelasting van de hulpdiensten 
blijft daarom ook dit jaar reëel. 
Blus kleine buitenbrandjes daarom 
waar mogelijk zelf en bel het 
alarmnummer 112 alleen bij spoed 
of een levensbedreigende situatie.

Geen spoed, wel brandweer 
nodig?
Voor situaties die geen spoed 
hebben en niet levensbedreigend 
zijn, maar waar u toch de 
brandweer ter plaatse nodig 
hebt, belt u 0900-0904. Is er wel 
spoed of een levensbedreigende 
situatie? Bel dan altijd 112. Het 
telefoonnummer 0900-0904 is 
24 uur per dag bereikbaar voor 
alle niet-spoedeisende meldingen 
waarbij u de brandweer ter plaatse 
nodig hebt. U wordt gevraagd de 
plaatsnaam in te spreken waar u 
de melding voor doet. De centrale 
verbindt u door met de regionale 
meldkamer. Zo wordt u snel 
geholpen en blijft de 112-lijn vrij voor 
levensbedreigende en spoedeisende 
situaties. 

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling 
maken we met elkaar, ook binnen 
de beperkingen die dit jaar 
gelden. Toch ontstaat er elk jaar 
schade door vernielingen aan 
materialen. Zoals aan containers, 
bloembakken, bankjes en ander 
straatmeubilair. Het schadebedrag 
kan fl ink oplopen. Als gemeente 
verwachten wij de vernielingen 
te verminderen door een goede 
mix van handhaving, preventie 
en communicatie. Hierbij hebben 
wij uw hulp hard nodig. Ziet u 
vernielingen op straat? Bel dan 
direct 112, de politie kan dan de 
daders op heterdaad aanhouden. 
Het schadebedrag verhalen wij 
direct op de veroorzakers. Blijft u 
liever anoniem? Bel dan met Meld 
Misdaad Anoniem, 0800-7000. 

Vreugdevuren
Een vreugdevuur is een groots 
door mensen opgebouwd en 
gecontroleerd vuur om iets te 
vieren. In de gemeente Leiderdorp 
zijn vreugdevuren dit jaar niet 
toegestaan.

Carbidschieten
Carbidschieten is in de gemeente 
Leiderdorp niet toegestaan.

Wensballonnen
Het gebruik van de wensballon 
is niet toegestaan in Leiderdorp. 
Wensballonnen kunnen brand 

veroorzaken.

Bent u tijdens de jaarwisseling 
van huis weg? Laat een 
bewoonde indruk achter!
Viert u oud en nieuw bij familie, 
vrienden of kennissen, waardoor 
u niet thuis bent? Zorg dan dat 
de gordijnen dicht zijn en u licht 
aanlaat. Een donker huis nodigt 
inbrekers meer uit. Houd bij bezoek 
aan familie en vrienden rekening 
met de coronamaatregelen 
en de maximaal toegestane 
groepsgrootte. 

L et op alcohol- en drugsgebruik
Bij geweldsincidenten - en in 
mindere mate bij vernielingen 
- bestaat een duidelijke relatie 
met alcoholgebruik, en eventueel 
met drugs. Minder alcohol- en 
drugsgebruik kan geweld en 
overlast bij de jaarwisseling 
verminderen. Geef ook uw kinderen 
met oud en nieuw regels mee over 
drank- en drugsgebruik. Zoals 
altijd: geen alcohol onder de 18! 
Ook ouders van kinderen boven 
de 18 kunnen duidelijke afspraken 
maken over het drankgebruik. 
Meer informatie en concrete tips 
vindt u op de website: www.
helderopvoeden.nl. 

Openbaar Ministerie eist straffen
Net als voorgaande jaren treedt ook 
tijdens de komende jaarwisseling 
het Openbaar Ministerie 
(OM) op tegen veroorzakers 
van ongeregeldheden. De 
rechtbank heeft daarvoor ook 
supersnelrechtzittingen ingepland. 
Het OM eist in strafzaken die te 
maken hebben met de jaarwisseling 
hogere geldboetes, taakstraffen 
of gevangenisstraffen. De strafeis 
kan in oud & nieuw-zaken 75 
procent hoger liggen dan anders. 
Is er sprake van agressie of geweld 
tegen mensen met een publieke 
taak, dan kan het OM de strafeis 
ook verhogen. Een strafeis komt 
tot stand door weging van de ernst 
van het feit, de omstandigheden 
waaronder het delict is gepleegd, 
en de persoon van de verdachte. 
Als een slachtoffer bij de uitoefening 
van zijn beroep te maken krijgt met 
agressie en geweld, wordt de ernst 
van het feit zwaarder beoordeeld. 
De offi cier weegt daarnaast ook de 
overige omstandigheden van het 
delict en de verdachte.

Belangrijke data in december en 
januari
Openingstijden gemeentehuis
31 december 8.30 - 13.00 uur
1 januari gesloten

Openingstijden milieustraat
31 december 7.30 - 12.30 uur
1 januari gesloten

Sluiting containers en prullenbakken
Rond de jaarwisseling zijn 
de volgende containers en 
prullenbakken afgesloten:
•  De containers voor papier en 

textiel worden op 31 december 
’s ochtends afgesloten. Op 1 
januari worden ze weer open 
gezet.

•  Alle openbare prullenbakken 
worden op 29 december 
afgesloten. Op 2 januari worden 
ze weer open gezet.



Kerstbomenactie 
Ook in 2022 kan iedereen weer 
kerstbomen bij ons inleveren! 
Per boom ontvangen kinderen 
direct 50 eurocent. De inzameling 
is op 12 januari, vanaf 12.30 
uur kunt u de bomen inleveren 
bij de inzamelpunten. Bij 20 
bomen of meer kunt u een 
afspraak maken, wij rijden dan 
langs met de grofvuilwagen. Het 
telefoonnummer hiervoor staat 
op www.leiderdorp.nl/kerstboom.

Vanwege de coronamaatregelen 
geven we het geld via een bakje 
waaruit de kinderen zelf de 
munten kunnen pakken.

Heeft u een leuke foto of video 
van het inzamelen? Stuur deze 
dan naar communicatie@
leiderdorp.nl. Wij plaatsen een 
compilatie op onze social media 
kanalen. 

Inzamelpunten: 
Oranjewijk:
12.30 tot 14.00
Hoek Mauritssingel/Willem de 
Zwijgerlaan t.h.v. Milieucorner

14.15 tot 15.30
Grasveld Hoek F. 
Hendrikplantsoen/
Wilhelminastraat

Kerkwijk:
12.30 tot 14.00
Parkeerplaats hoek van der 
Geerstraat/Dr. de Bruijnestraat

14.15 tot 15.30
Grasveld Hoek Kastanjelaan/
Burg. Brugplein

Ouderzorg:
12.30 tot 14.00
Parkeerterrein Scheppingskerk

14.15 tot 15.30
Grasveld hoek Tollenaersingel/
Drakestein

Zijlkwartier/Vogelwijk:
12.30 tot 14.00
Hoek Splinterlaan/Pinksterbloem

14.15 tot 15.30
Hoek Vronkenlaan/Gansstraat 
(evt. i.v.m. ruimte voor de 
garages Gansstraat)

Voorhof:
12.30 tot 15.30
Klimopzoom t.h.v. ingang school 
Elckerlyc

Binnenhof:
12.30 tot 14.00
Gallaslaan t.h.v. ingang 
Lisdoddekreek

14.15 tot 15.30
Grasveld hoek Spiegeldreef/van 
Effendreef

Buitenhof:
12.30 tot 14.00
Muzenlaan t.h.v. W. v. 
Otterloostraat tussen de 2 grote 
parkeerterreinen

14.15 tot 15.30
Hoek Buitenhofl aan/
Buitendijklaan (Hofvijver)

14.15 tot 15.30
Milieucorner Meerburglaan t.h.v. 
Windmolen

Leyhof:
12.30 tot 14.00
Torenwacht t.h.v. Hoogvliet 
supermarkt

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
OMGEVINGS-
VERUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Doeskwartier
Vergroten van de woning 
(OLO 6602239)
Locatie: Tuinstraat 5
Datum ontvangst: 20 december 2021

Bospolder
Tijdelijk plaatsen van een drietal 
pipowagens in de boomgaard, 
Bospolder (OLO 6607065)
Locatie: Kadastrale sectie B, 
perceelnummer 4706
Datum ontvangst: 20 december 2021

De Baanderij
Vernieuwen van Welkoop door het 
plaatsen van een nieuwe gevel en 
dak (OLO 6613111)
Locatie: Draadbaan 49
Datum ontvangst: 23 december 2021

Elizabethhof
Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak (OLO 6615817)
Locatie: Hofje van Holtlant 32
Datum ontvangst: 24 december 2021

Oranjewijk
Wijzigen van de gevel ter plaatsen 
van de badkamer aan de voorzijde 
van de woning op de eerste 
verdieping (OLO 6617427)
Locatie: Wilhelminastraat 31
Datum ontvangst: 24 december 2021

Voorhof
Een kapvergunning voor drie Sorbus 
aucuparia (OLO 6609811). De reden 
van de kap is dat de bomen in een 
zodanige slechte conditie zijn dat 
ze geen toekomstverwachting meer 
hebben.  
Locatie: Dotterbloemkreek in het 
plantsoen tussen nummer 28 en 49
Datum aanvraag: 22 december 
2021
Herplantplicht: In plantseizoen 
2022/2023 zullen er drie Cercis 
siliquastrum op de huidige locatie 
worden geplant.

Ouderzorg inclusief Houtkamp
Een kapvergunning voor tien 
Fraxinus (OLO 6614645). De reden 
van de kap is een dunning. Deze 
bomen moeten wijken voor een 
omvorming van een Essenbos naar 
een Lindenbos. Het accent ligt 
op voorjaarsfl ora, die zich nu niet 
ontwikkelt met de Essen en door 
het aanplanten van Lindes zich wel 
zou ontwikkelen. Er wordt compost 
aangebracht, bodemverbeteraars 
aangeplant en wormen uitgezet om 
de voorjaarsfl ora te stimuleren.
Locatie: Heemtuin
Datum aanvraag: 23 december 2021
Herplantplicht: Er worden zeven 
Lindes en drie Capinus op de 
huidige locatie geplant. 

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Zijlkwartier
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6400695)
Locatie: Splinterlaan 38
Datum besluit: 22 december 2021

De Baanderij
Realiseren van nieuwbouw 5 

bedrijfsunits (OLO 6359403)
Locatie: Touwbaan 10
Datum besluit: 21 december 2021
De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

INGETROKKEN AANVRAGEN

Bospolder
Plaatsen van een drietal pipowagens 
in de boomgaard, Bospolder 
(OLO 6590693)
Locatie: Kadastrale sectie B, 
perceelnummer 4706
Datum intrekking: 21 december 2021

G EWEIGERD 
(reguliere procedure)

Doeskwartier
Vergroten van de woning en 
het splitsen van de woning in 2 
appartementen (OLO 6318167)
Locatie: Hoofdstraat 199
Datum besluit: 22 december 2021

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

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Achthoven
Restaureren van het boenhok tot 
tuinkamer (OLO 6518535)
Locatie: Achthovenerweg 54A
Datum besluit: 22 december 2021

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. 

VERKEERSBESLUITEN

Opheffen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 27 
oktober 2021 besloten tot het 
opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan de/
het:
-  Brittenburg ter hoogte 

van perceelnummer 60 te 
Leiderdorp;

-  Van Alphenplein ter hoogte van 
de toegang tot Van Alphenstaete 
te Leiderdorp.

Opheffen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college heeft op 13 
december 2021 besloten tot de 
opheffi ng van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats in de 
Koolmeesstraat ter hoogte van de 
toegang tot Laan van Berendrecht 
huisnummer 208 t/m 260 te 
Leiderdorp

Aanleggen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college heeft op 13 
december 2021 besloten tot de 
aanleg van twee gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats in/bij 
de:
-   Koolmeesstraat ter hoogte van de 

toegang tot Laan van Berendrecht 
huisnummer 208 t/m 260   te 
Leiderdorp;

-  Prunusdreef ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 1 t/m 49 
te Leiderdorp.

Aanwijzen parkeerplaatsen voor 
oplaadpalen
Het college heeft op 29 december 
2021 besloten tot het aanwijzen 
van 4 parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
aan de Leidsedreef ter hoogte van 
perceelnummer 38 te Leiderdorp. 
Hiervan worden er in de eerste 
instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal 
gepubliceerd in het gemeenteblad 
op 29 december 2021. Om 
de stukken in te zien gaat u 
naar de website https://www.
offi cielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder 
‘uitgebreid zoeken’ kiest u ‘offi ciële 
bekendmakingen’. Vervolgens 
kiest u bij ‘Type organisatie(s)’ voor 
‘Gemeente’. Bij ‘Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor 
Leiderdorp en bij ‘Onderwerp(en)’ 
kiest u voor ‘Verkeer’. Dan klikt u op 
‘Start zoekopdracht’.

De stukken liggen ook van 29 
december 2021 tot en met 9 
februari 2022 ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis 
(tijdens openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op 
grond van hoofdstuk 6 van de 
Algemene wet bestuursrecht 
een bezwaarschrift tegen het 
collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot 
en met 9 februari 2022 de tijd.



VERKEERSBESLUIT 
LRN TRACÉDEEL 
ENGELENDAAL 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 21 december 
2021 het verkeersbesluit voor 
het tracédeel Engelendaal van de 
Leidse Ring Noord (LRN) genomen. 
Het verkeersbesluit heeft betrekking 
op de verkeersmaatregelen die 
genomen worden op grond van 
de Wegenverkeerswet 1994. Het 

gaat dan om maatregelen die in 
detail invulling gegeven aan het 
Uitvoeringsbesluit LRN tracédeel 
Engelendaal, zoals maatregelen om 
het kruispunt Engelendaal – Oude 
Spoorbaan aan te passen, het 
laten vervallen van de bypass Oude 
Spoorbaan – Rietschans en het 
aanpassen van de fietspaden.

Het verkeersbesluit heeft daarbij 
betrekking op het gebied vanaf 
de Zijlbrug tot en met de brug 

over de Dwarswatering. Het 
fietspad gelegen ten zuiden van 
de Oude Spoorbaan tussen de 
Dwarswateringbrug tot aan de 
rotonde bij de Schildwacht valt ook 
in dit besluit, en de aansluiting van 
dit tracédeel op het tracédeel Oude 
Spoorbaan.

De stukken zijn gepubliceerd in 
het digitale gemeenteblad op 29 
december 2021. Om deze in te 
zien gaat u naar de website https://

www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
‘uitgebreid zoeken’ kiest uw officiële 
bekendmakingen. Vervolgens 
kiest u bij ‘type organisatie(s)’ 
voor ‘gemeente’. Bij ‘publicerende 
organisatie(s) kiest u voor 
Leiderdorp en bij ‘onderwerp(en)’ 
voor ‘verkeer’. Tenslotte klikt u op 
‘start zoekopdracht’.
De stukken liggen ook ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis 

van 29 december 2021 tot en 
met 9 februari 2022, tijdens 
openingstijden. 

Belanghebbenden kunnen op 
grond van hoofdstuk 6 van de 
Algemene wet bestuursrecht 
een bezwaarschrift tegen het 
verkeersbesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Dat kan tot en met 9 
februari 2022.

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 LEIDSE RING NOORD
MER-BEOORDELINGS-
BESLUIT

Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp maken volgens artikel 
7.17 van de Wet milieubeheer 
bekend dat zij een besluit hebben 
genomen ten aanzien van de m.e.r.-
beoordeling voor het project Leidse 
Ring Noord.
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een 
beslissing over de vraag of er vanwege 
belangrijke nadelige gevolgen die het 
project voor het milieu kan hebben, 
een ‘milieueffectrapport’ moet worden 
gemaakt.
Omdat het hele tracé Leidse Ring 
Noord (LRN) een samenhangend 
geheel is, is voor het gehele tracé, 
waarvan drie tracédelen zijn gelegen 
op het grondgebied van Leiden en 
twee tracédelen zijn gelegen op 
het grondgebied van Leiderdorp, 
een m.e.r-beoordelingsnotitie 
(aanmeldnotitie) opgesteld. Echter, 
omdat de LRN zich uitstrekt over twee 
gemeenten, zijn er twee aparte m.e.r.-
beoordelingsbesluiten genomen (1 
besluit voor de bestemmingsplannen 
op het grondgebied van de 
gemeente Leiden en 1 besluit voor 
het grondgebied van de gemeente 
Leiderdorp).
Omdat uitgesloten kan worden dat het 
project belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu kan hebben, hoeft er 
geen milieueffectrapport opgesteld te 
worden voor de tracédelen.

Inzage
De m.e.r.-beoordelingsbeslissing 
ligt gelijktijdig ter inzage met de 
ontwerpbestemmingsplannen Leidse 
Ring Noord – Engelendaal en Leidse 
Ring Noord – Oude Spoorbaan. 
Het besluit is als bijlage bij de 
bestemmingsplannen opgenomen.

Vervolgprocedure 
Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is 
een voorbereidingsbesluit zoals 
bedoeld in artikel 6.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 
Een dergelijke beslissing is niet 
zelfstandig vatbaar voor bezwaar en 
beroep. De beslissing is onderdeel 
van de voorbereiding op het 
besluit over het bestemmingsplan. 
Deze beslissing kan wel worden 
aangevochten bij de procedure 
van het bestemmingsplan middels 
zienswijzen en hoger beroep.

ONTWERP-
BESTEMMINGS-
PLAN LEIDSE 
RING NOORD – 
ENGELENDAAL 

Burgemeester en wethouders van 

Leiderdorp maken volgens artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat van 30 december 2021 
tot en met 9 februari 2022 het 
ontwerpbestemmingsplan Leidse 
Ring Noord - Engelendaal ter inzage 
ligt voor zienswijzen.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied bevindt zich tussen 
de Zijlbrug en de aansluiting van 
het tracédeel Engelendaal met het 
tracédeel Oude Spoorbaan (direct 
na de Dwarswateringbrug richting 
Leyhof).

Inzage ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan 
is digitaal raadpleegbaar via 
de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.BPLRNEngelendaal-
ON01).

Het schriftelijke 
ontwerpbestemmingsplan kan 
vanwege de coronamaatregelen 
alleen op afspraak tijdens 
openingstijden worden 
ingezien bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op het 
ontwerpbestemmingsplan. De 
zienswijze moet zijn ingediend 
binnen de termijn van 30 december 
2021 tot en met 9 februari 2022  en 
kan schriftelijk, digitaal of mondeling 
worden ingediend.
-  Schriftelijke zienswijzen over 

het ontwerpbestemmingsplan 
moeten worden gericht aan 
de gemeenteraad en moeten 
worden gestuurd naar postbus 
35, 2350 AA Leiderdorp, onder 
vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan 
Leidse Ring Noord - 
Engelendaal’;

-  Digitale zienswijzen over het 
ontwerpbestemmingsplan 
moeten worden gericht 
aan de gemeenteraad 
en worden gemaild naar 
RO@leiderdorp.nl onder 
vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan 
Leidse Ring Noord - 
Engelendaal’;

-  Mondelinge zienswijzen kunnen 
op afspraak naar voren worden 
gebracht in het gemeentehuis.

Besluit m.e.r.-beoordeling
Namens burgemeester en 
wethouders van Leiden 
en Leiderdorp heeft de 
Omgevingsdienst West-Holland 
op 13 december 2021 (kenmerk 

D2021-210219 en met kenmerk 
D2021-210300 ) besloten dat voor 
de Leidse Ring Noord, waaronder 
het bestemmingsplan Engelendaal, 
geen milieueffectrapport (m.e.r.-
rapport) hoeft te worden 
opgesteld. Voor meer informatie 
zie bekendmaking m.e.r.-
beoordeling: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-
2021-573904.html.

Informatie
Voor vragen over de procedure 
van het bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met Dave van 
der Pol, tel. (071) 54 58 586 of via 
e-mailadres: 
d.van.der.pol@leiderorp.nl 

ONTWERPBESLUITEN 
LEIDSE RING 
NOORD – VOOR HET 
TRACÉDEEL OUDE 
SPOORBAAN 

Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp maken volgens artikel 
3.8 en artikel 3.30 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat van 
30 december 2021 tot en met 9 
februari 2022 de ontwerpbesluiten 
voor de realisatie van het tracédeel 
Oude Spoorbaan gelijktijdig ter 
inzage liggen voor zienswijzen.

Het betreft de volgende 
ontwerpbesluiten:
- Ontwerpbestemmingsplan Leidse 
Ring Noord – Oude Spoorbaan;
- Ontwerp verkeersbesluit (kenmerk 
Z/21/126066/261590) tracédeel 
Oude Spoorbaan;
- Ontwerp komgrenzenbesluit 
(kenmerk /21/126067/261591);
- Ontwerp onttrekkingsbesluit 
(kenmerk Z/21/126068/261593).

Coördinatieregeling
De gemeenteraad van Leiderdorp 
heeft de coördinatieregeling uit 
artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening van toepassing verklaard. 
Verschillende procedures worden 
daardoor in één procedure doorlopen. 
Dit geldt voor de ontwerpbesluiten 
voor het tracédeel Oude Spoorbaan. 
Op die besluiten is de Uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure, 
afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing, 
waardoor zienwijzen kunnen worden 
ingediend.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied bevindt zich 
tussen de Dwarswateringbrug 
en de rotonde N445/N446. Het 
komgrenzenbesluit beslaat de 
gehele verkeerskundige bebouwde 

kom van Leiderdorp.

Inzage ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan 
is digitaal raadpleegbaar 
via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.
nl (planID: NL.IMRO.0547.
BPLRNOudeSpoorbaan-ON01).

Het schriftelijke 
ontwerpbestemmingsplan kan 
vanwege de coronamaatregelen 
alleen op afspraak tijdens 
openingstijden worden 
ingezien bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Inzage ontwerp verkeersbesluit, 
ontwerp komgrenzenbesluit en 
ontwerp onttrekkingsbesluit
Deze ontwerpbesluiten zijn 
digitaal in te zien op http//zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-
2021-573919.html.
De ontwerpbesluiten kunnen 
schriftelijk vanwege de 
coronamaatregelen alleen op 
afspraak tijdens openingstijden 
worden ingezien bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op het 
ontwerpbestemmingsplan, het 
ontwerp verkeersbesluit, ontwerp 
komgrenzenbesluit en ontwerp 
onttrekkingsbesluit. De zienswijze 
moet zijn ingediend binnen de 
termijn van 30 december 2021 tot 
en met 9 februari 2022  en kan 
schriftelijk, digitaal of mondeling 
worden ingediend.
-  Schriftelijke zienswijzen over 

het ontwerpbestemmingsplan 
moeten worden gericht aan 
de gemeenteraad onder 
vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan 
Leidse Ring Noord - Oude 
Spoorbaan’;

-  Schriftelijke zienswijzen over 
het ontwerp onttrekkingsbesluit 
moeten worden gericht aan 
de gemeenteraad onder 
vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerp onttrekkingsbesluit’;

-  Schriftelijke zienswijzen over 
het ontwerp verkeersbesluit 
Oude Spoorbaan moeten 
worden gericht aan het 
college van burgemeester 
en wethouders onder 
vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerp verkeersbesluit Oude 
Spoorbaan’;

-  Schriftelijke zienswijzen over 
het ontwerp komgrenzenbesluit 
moeten worden gericht aan het 

college van burgemeester en 
wethouders onder vermelding 
van ‘Zienswijze ontwerp 
komgrenzenbesluit’;

-  Digitale zienswijzen over het 
ontwerpbestemmingsplan 
moeten worden gericht aan 
de gemeenteraad onder 
vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan 
Leidse Ring Noord - Oude 
Spoorbaan’;

-  Digitale zienswijzen over het 
ontwerp onttrekkingsbesluit 
moeten gericht aan de 
gemeenteraad onder 
vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerp onttrekkingsbesluit’;

-  Digitale zienswijzen over 
het ontwerp verkeersbesluit 
Oude Spoorbaan moeten 
worden gericht aan het 
college van burgemeester 
en wethouders onder 
vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerp verkeerbesluit Oude 
Spoorbaan’;

-  Digitale zienswijzen over het 
ontwerp komgrenzenbesluit 
moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en 
wethouders onder vermelding 
van ‘Zienswijze ontwerp 
komgrenzenbesluit’;

-  Mondelinge zienswijzen kunnen 
op afspraak naar voren worden 
gebracht in het gemeentehuis.

Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gestuurd naar postbus 
35, 2350 AA Leiderdorp, onder 
vermelding van het besluit waar u 
op reageert. Digitale zienswijzen 
moeten worden gemaild naar 
RO@leiderdorp.nl, onder vermelding 
van het besluit waar u op reageert.

Besluit m.e.r.-beoordeling
Namens burgemeester en 
wethouders van Leiden en Leiderdorp 
heeft de Omgevingsdienst West-
Holland op 13 december 2021 
(kenmerk D2021-210219 en met 
kenmerk D2021-210300 ) besloten 
dat voor de Leidse Ring Noord, 
waaronder het bestemmingsplan 
Oude Spoorbaan, geen 
milieueffectrapport (m.e.r.-rapport) 
hoeft te worden opgesteld. 

Informatie
Voor vragen over de procedure 
van het bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met Dave van 
der Pol, tel. (071) 54 58 586 of 
via e-mailadres: d.van.der.pol@
leiderorp.nl 


