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

COLLECTE
 
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.

Mooi Leiderdorp
Een sneeuwfoto in de Houtkamp 
7 februari 2021. Prachtig hoe de 
wereld eruit ziet met een laagje 

sneeuw! Bedankt Bert Govers, voor 
het insturen van deze foto!

Onze werkwijze tijdens het 
winterweer
Onze mannen doen er alles aan 
om de wegen goed begaanbaar 
te maken en te houden. 
Daarbij hebben hoofdwegen en 
doorgaande fietsroutes voorrang 
op andere wegen. Welke wegen dit 
precies zijn, staat beschreven in het 
gladheidsbestrijdingsplan, te vinden 
via www.leiderdorp.nl/winterweer.
 

Daarnaast blijven we afval zo 
mogelijk ophalen. Alleen als de 
weg slecht begaanbaar is, of als 
het te koud is, kunnen wij anders 
besluiten.
 
Alle updates rondom onze werkwijze 
tijdens het winterweer vindt u op 
www.leiderdorp.nl/winterweer.

Politiek Forum en 
Raadsvergadering geannuleerd
Vanwege een beperkt aantal 
bespreekpunten is er besloten 
de vergaderingen van het Politiek 
Forum van 15 februari 2021 en de 
Raadsvergadering van 1 maart 2021 
te annuleren. De onderwerpen voor 
deze vergaderingen komen op de 

agenda van de vergaderingen op 22 
maart en 29 maart 2021 te staan.
 
De informatieavond op 8 maart 
gaat wel door, de agenda hiervan is 
binnenkort te vinden op 
www.raadleiderdorp.nl.

Goed Leiderdorp
- Tip van de Week -
Vanwege de temperatuur zit veel 
GFT-afval vastgevroren. Daarom 
kunnen wij niet garanderen dat wij 
alle Gft-bakken goed kunnen legen.
 
Om vastgevroren GFT-afval te 
voorkomen hebben wij de volgende 
tips:
•   Zet de container als dat mogelijk is 

in een berging, schuur of garage, 
of zet de container uit de wind.

•  Steek het afval voorzichtig los. 
Door de vorst vriest en droogt het 
afval verder in.

•  Leg een krant of droog GFT-afval 
op de bodem van de container. 
Dat neemt vocht op en na het 
legen blijven er minder resten 
achter.

•  Laat nat groente- en fruitafval en 
koffiefilters uitlekken voordat ze de 
bak in gaan. Hoe minder water er 
in het afval zit, hoe kleiner de kans 
op bevriezing is.

•  Gebruik nooit zout of 
antivriesvloeistoffen om 
vastgevroren GFT-afval te 
ontdooien. Deze stoffen 
verstoren het composteren en 
antivriesmiddelen zijn schadelijk 
voor het milieu.

•  Duw afval nooit vast in de 
container. De kans dat het afval 
aan de bodem en de wanden blijft 
vastzitten is bij vorst groter dan 
normaal.

Afsluiting Leiderdorpsebrug 
uitgesteld
De afsluiting van de 
Leiderdorpsebrug aankomend 
weekend (vrijdagavond 12 februari 
tot en met maandagmorgen 
15 februari 2021) gaat niet 
door in verband met de 
weersomstandigheden. Er worden 
alleen kleine testen uitgevoerd. 
Hierbij gaat de brug meerdere keren 
voor langere tijd open (circa 10 min). 
De tests starten zaterdag 13 februari 

om 21.00 uur tot zondag 5.00 
uur. De geplande werkzaamheden 
worden opnieuw ingepland als de 
weersomstandigheden verbeteren.  

Hulpdiensten worden omgeleid via 
de Rhijnvreugdebrug. 

TeGOEDbon tip
Koop 7 ledlampen van 10 
euro en ontvang het volledige 
aankoopbedrag terug met uw 
teGOEDbon. Zo bespaart u 

dubbelop! Bon kwijt? Vraag dan 
een nieuwe aan. Meer informatie: 
goedleiderdorp.nl/tegoedbon.



ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN 

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

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)

Oranjewijk
Isoleren van de buitengevel aan de 
kop van de woning (OLO 5302609)
Locatie: Charlotte de Bourbonstraat 
2
Datum ontvangst: 30 januari 2021

Ouderzorg
Vergroten van het raamkozijn in de 
zijgevel van de woning 
(OLO 5788379)
Locatie: Loevestein 1
Datum ontvangst: 31 januari 2021

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde boven een bestaande 
dakkapel (OLO 5788155)
Locatie: Tollenaersingel 20
Datum ontvangst: 31 januari 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak (OLO 5788777)

Locatie: Van der Havelaan 21
Datum ontvangst: 1 februari 2021

Voorhof
Plaatsen van een uitbouw op de 
begane grond aan de zijkant van de 
woning (OLO 5791563)
Locatie: Boekweitkamp 14
Datum ontvangst: 1 februari 2021
 
Voorhof
Vervangen brug H061 voor brug 126 
(OLO 5798141)
Locatie: Heelblaadjespad 1
Datum ontvangst: 3 februari 2021
  
Verbouwen van het pand 
(OLO 5805463)
Locatie: Kadastrale sectie B, 
perceelnummer4706
Datum ontvangst: 5 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.
  

OPLAADPALEN

Oplaadpalen Cor Gordijnsingel
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 10-02-2021 
besloten tot het aanwijzen van 4 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen aan de 
Cor Gordijnsingel ter hoogte van 
de Dom Helder Camaraplaats ter 
hoogte van perceelnummer 1 te 
Leiderdorp. Hiervan worden er in de 
eerste instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen gerealiseerd.
 

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 10-02-2021. 
Om de stukken in te zien gaat u naar 
de website  
www.staatscourant.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 
‘Verkeer’. Dan klikt u op ‘Start 
zoekopdracht’.
 
De stukken liggen eveneens van 
10-02-2021 tot en met 24-03-
2021 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (gedurende 
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 24-03-2021 de tijd.

Omgaan met de kou: tips voor binnen en buiten!
Een mooi winters landschap met 
volop winterpret, daar kunnen we 
enorm van genieten! Maar kou 
brengt ook risico’s met zich mee. 
Onderkoeling heeft u namelijk niet 
altijd in de gaten. Dit geldt vooral 
voor ouderen en jonge kinderen. 
Ook is het belangrijk goed te blijven 
ventileren. Daarom geven wij wat 
tips voor binnen- en buitenshuis:

Tips voor buitenshuis
•  Zorg ervoor dat u warm genoeg 

gekleed bent als u naar buiten 
gaat. 

•  Doe verschillende lagen kleding 
aan. Dat houdt de warmte beter 
vast dan één dikke laag. 

•  Waterdichte kleding, zoals 
regenkleding, houdt u beter warm. 
Dit beschermt u tegen vocht en 
wind. 

•  Draag waterdichte handschoenen 
en schoenen met een goede 
zool. Hiermee voorkomt u dat u 
warmte kwijtraakt via de handen 
en voeten. 

•  Als het hard waait, voelt het 
kouder aan. De kans op 
onderkoeling is dan groter. Dat 
geldt vooral voor handen, neus 
en oren. Draag dus een muts, 
handschoenen en een sjaal. 

•  Neem een opgeladen telefoon 
mee. Let erop dat batterijen sneller 
leegraken bij kou, zorg er dus ook 
voor dat uw telefoon niet te koud 
wordt. 

•  Zorg ervoor dat u voldoende eet 
en drinkt. Dit houdt uw energie op 
peil. 

•  Blijf in beweging als u naar buiten 
gaat. 

•  Houd de weersvoorspelling in de 

gaten, vooral bij de overgang naar 
dooi kan het verraderlijk glad zijn. 

Tips voor binnenshuis
•  Zorg voor frisse lucht in huis. Houd 

roosters of kiepraampjes open, 
ondanks de kou. Samen met een 
gelijkmatige verwarming zorgt 
ventilatie ervoor dat vocht weg kan 
en voorkomt schimmelvorming en 
koolmonoxide-vergiftiging 

•  Geniet van het mooie winterweer, 
maar houd rekening met de 
coronamaatregelen.

Wat kunt u voor een ander doen?
Let bij kou goed op de mensen om u 
heen en help als dat nodig is. Vooral 
oudere mensen, zwangere vrouwen 
en mensen met een chronische 
ziekte of handicap zijn kwetsbaar. 
Vraag daarom of u iets voor ze kunt 

doen. Strooi bijvoorbeeld zout of 
doe boodschappen zodat mensen 
zelf de deur niet uit hoeven. 

Kouderegeling
Bij lage temperaturen werken 
allerlei organisaties mee aan de 
kouderegeling, zoals gemeente, 
GGD, maatschappelijke opvang 
en politie. Alle dak- en thuislozen 
worden gestimuleerd om in 
ieder geval ’s nachts naar de 
maatschappelijke opvang te komen 
(De Binnenvest in Leiden en het 
Leger des Heils in Gouda). Hier 
kunnen ze gratis of voor een kleine 
bijdrage overnachten en een warme 
maaltijd krijgen. Het advies over start 
en stop van de kouderegeling wordt 
afgegeven door de GGD Hollands 
Midden en dak- en thuislozen 
worden erover geïnformeerd als de 

regeling actief is.

Kent u iemand die in een 
onderkomen leeft dat ongeschikt 
is voor deze kou, dan kunt u dat 
overdag melden bij De Binnenvest 
voor regio Leiden (071 - 516 6100) 
of Het Leger des Heils (0182 551 
375) voor regio Gouda.

De houtkachel aan?
Bij dit weer doen veel mensen de 
houtkachel of open haard aan. 
Houd rekening met je buren en 
stook bewust. Check voordat u de 
houtkachel aan doet altijd op de 
www.stookwijzer.nu of het op dat 
moment kan.


