
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 17 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
Leiderdorp vanaf boven, gehuld in 
een laagje sneeuw. Dat levert dit 
prachtige beeld op! 

Youri Steenbergen, bedankt dat we 
deze foto mochten delen!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week –

Grote boosdoeners bij 
verstoppingen in het riool zijn 
schoonmaakdoekjes, billendoekjes, 
babydoekjes en doekjes om 
make-up te verwijderen. De meeste 
doekjes zijn vast afval en mogen 
daarom niet in het toilet, ook al staat 
op de verpakking soms iets anders. 
Vochtig toiletpapier waar het logo 

van een toiletpot op staat, mag je 
wel door de wc spoelen. Staat er 
een kruis doorheen, dan moet het 
vochtige wc-papier bij het restafval. 
Ze mogen ook niet bij de nieuwe 
luiercontainers weggegooid worden.
 
Bron: Milieucentraal

Gemeente Leiderdorp wil 
Sporthal de Bloemerd aanwijzen 
als vaccinatielocatie
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 10 februari j.l. 
besloten om mee te werken aan 
een vaccinatielocatie in sporthal 
De Bloemerd. Hierover vinden 
momenteel gesprekken plaats 
met alle betrokken partijen. Zodra 
deze gesprekken zijn afgerond, kan 
de vaccinatielocatie gerealiseerd 
worden. Omwonenden worden 
hierover geïnformeerd met een brief.
 
De GGD Hollands Midden start 
vervolgens zo snel mogelijk met de 
inrichting van Sporthal de Bloemerd 
als vaccinatielocatie. De GGD gaat 
op deze locatie inwoners van de regio 
Hollands Midden vaccineren tegen 
het coronavirus. Wanneer Sporthal 
de Bloemerd als vaccinatielocatie 
opengaat, is afhankelijk van de 
levering van het vaccin, waarschijnlijk 
in maart. De locatie wordt tot 
1 september 2021 gebruikt als 
vaccinatielocatie.

Sporthal de Bloemerd voldoet 
aan alle eisen
De GGD heeft er in overleg met de 
gemeente Leiderdorp voor gekozen 
om Sporthal de Bloemerd in te 
zetten als vaccinatielocatie.  Sporthal 
de Bloemerd is toegankelijk voor 
mensen in een rolstoel en goed 

bereikbaar, zowel met de fiets 
als met de auto. Er is voldoende 
parkeerruimte. Ook kan aan alle 
coronamaatregelen worden voldaan, 
zoals een gescheiden in- en uitgang. 

Vaccineren alleen op afspraak
Omdat het vaccineren alleen 
op afspraak gebeurt, wordt er 
voorkomen dat te veel mensen zich 
tegelijk melden bij de sporthal. Ook 
blijft het aantal verkeersbewegingen 
op deze manier beperkt. In totaal 
komen er in de regio Hollands 
Midden vooralsnog zeven 
vaccinatielocaties van de GGD om 
zoveel mogelijk inwoners zo dicht 
mogelijk bij huis te bereiken.

Een leven zonder coronaregels
Om zoveel mogelijk mensen te 
beschermen tegen het coronavirus, is 
vaccineren de belangrijkste stap. Hoe 
meer mensen zich laten vaccineren, 
hoe beter we kunnen voorkomen 
dat het virus zich verder verspreidt. 
Zo beschermen we de meest 
kwetsbaren, verminderen we de druk 
op de zorg en krijgen we stapje voor 
stapje meer vrijheid terug. Vaccineren 
is gratis en vrijwillig. Heeft u vragen 
over de vaccinatie, het vaccin en de 
veiligheid van het vaccin? 
Kijk op www.coronavaccinatie.nl

Informatieavonden niet meer te 
zien op www.raadleiderdorp.nl
Omdat het aantal mensen dat 
de raadsinformatieavonden 
bekijkt klein is, is er besloten de 
raadsinformatieavonden niet meer 
live uit te zenden. In plaats daarvan 
zorgen we ervoor u de avond kunt 
volgen via een vergaderlink van 
MS-Teams. De link hiervoor kunt u 
aanvragen bij de griffie via griffie@

leiderdorp.nl. U kunt zich aanmelden 
tot 16:00 uur op de dag van de 
vergadering.
 
De vergaderingen van het Politiek 
Forum en de Raad blijven we wel 
uitzenden en opnemen via de 
livestream.

TeGOEDbon tip  
Een radiatorventilator verspreidt 
de warme lucht snel, waardoor 
je huis zuiniger opwarmt en 
comfortabeler aanvoelt. De exacte 
besparing varieert per woning en 
is o.a. afhankelijk van de mate van 
isolatie. Met een ventilator bespaar 
je gemiddeld 10% tot 15% per jaar 
op je gasrekening! Koop je voor 

31 maart een radiatorventilator? 
Dan kun je met je teGOEDbon 
70 euro van het aankoopbedrag 
terugvragen. Bon kwijt? Kijk op 
goedleiderdorp.nl hoe je een nieuwe 
aanvraagt. Voor een uitleg van de 
berekening én andere bespaartips: 
goedleiderdorp.nl/energietips.



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)

Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 
(OLO 5810567)
Locatie: Gallaslaan 20
Datum ontvangst: 8 februari 2021
 
Bouwen van een uitbouw aan de zij- 
en achtergevel (OLO 5814529)
Locatie: Van der Havelaan 41
Datum ontvangst: 10 februari 2021
 

Plaatsen van een nieuwe 
ondergrondse in- en uitwendig 
gecoate tank en het aanpassen van 
de afleverzuilen (OLO 5822473)
Locatie: Touwbaan 40
Datum ontvangst: 12 februari 2021
 
VERLEEND 
(reguliere procedure)

Plaatsen van een hekwerk met 
toegangspoort (OLO 5551013)
Locatie: Achthovenerweg 62
Datum besluit: 11 februari 2021
 
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 5563357)
Locatie: Meidoornstraat 7
Datum besluit: 12 februari 2021
 
Plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde van het dak, op de 
tweede verdieping (OLO 5690281)
Locatie: 
Alphons Diepenbrocksingel 7
Datum besluit: 12 februari 2021
 
Plaatsen van een 3-tal dakkapellen 
en een constructieve wijziging t.b.v. 
opvang van spanten (OLO 5608181)
Locatie: Anemoonzoom 3
Datum besluit: 10 februari 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. 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.
 

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND
 
Voor het plaatsen van 10 
driehoekige reclameborden voor 
een campagne van de PvdA in de 
periode van 4 tot en met 17 maart 
2021
Locatie: Engelendaal en Persant 
Snoepweg
Datum besluit: 9 februari 2021
 
Voor het plaatsen van 10 
driehoekige reclameborden voor 
de campagne GOED (duurzame 
energie) in de periode van 1 tot en 
met 15 maart 2021
Locatie: Engelendaal en Persant 
Snoepweg
Datum besluit: 9 februari 2021
 
De bezwarentermijn van de 
verleende APV-vergunningen loopt 
vanaf datum besluit tot zes weken 
erna.
 

Op grond van het bepaalde in 
de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden  binnen 
zes weken een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient 
ondertekend te zijn en tenminste 
te bevatten: de naam en adres van 
de indiener ervan, de dagtekening 
en het besluit waartegen bezwaar 
wordt aangetekend.
 
Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit 
niet op. Indien u wilt voorkomen 
dat het genomen besluit wordt 
uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met 
het indienen van een bezwaarschrift 
- aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank te Den Haag, 
postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag, een voorlopige voorziening 
vragen.
 

VERKEERS-
BESLUITEN

Betreft: Verkeersbesluiten 
aanleg van gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats en 
het opheffen van gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaatsen.

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 10 
februari 2021 besloten tot de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de: 
-  Bloemendaalselaan ter hoogte van 

de toegang tot perceelnummer 1 
t/m 75 te Leiderdorp. 

Het college heeft eveneens op 
10 februari 2021 besloten tot het 
opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de:
-  Brandwacht ter hoogte van de 

toegang tot perceelnummer 1 t/m 
37 te Leiderdorp.

-  Beukenschans ter hoogte van 
entree A te Leiderdorp.

 
De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 17 februari 
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 17 
februari 2021 tot en met 31 maart 
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 31 maart 2021 de tijd.

Introductie over: de grutto!
We hebben net een periode van 
kou achter de rug. Misschien niet 
de meest ideale omgeving voor een 
grutto, denkt u misschien. Toch 
komen de grutto’s langzaam maar 
zeker in deze maand weer richting 
Nederland vliegen. Maar waar is 
de grutto geweest? En waarom 
is het belangrijk om deze vogel te 
beschermen? Om deze vragen te 
beantwoorden geven wij een korte 
introductie over: de grutto!
 
De grutto
De grutto is een grote, slanke vogel 
met pootjes die lijken op stelten. 
Daarom wordt de grutto ook wel 
een steltloper genoemd. De grutto 
heeft (in de zomer) een oranje tot 
roodbruine hals en borst, en een 
witte buik met donkere banden. De 
snavel van de vogel is lang en recht. 
Uit deze snavel komt vaak een 
herkenbaar geluid: ‘’Gruttooooo, 
gruttooooo’’. Als u de vogel niet 
kunt zien in de weilanden, herkent 
u hem waarschijnlijk wel aan het 
geluid!

De grutto is een trekvogel. Dat 
betekent dat hij overwintert in een 
land waar het in de winter heerlijk 
warm is, zoals West-Afrika of 
Zuidwest Europa. In februari start de 
grutto weer aan de tocht terug naar 
Nederland om eieren te leggen en 
nestjes uit te broeden. Een grappig 

weetje, wist u dat de grutto bijna 
altijd terugkeert naar de plek waar 
hij voor het eerst gebroed heeft? 

De grutto weer in Nederland
De grutto leeft in een gebied met 
ondiepe plassen en weilanden. 
Het liefste leven zij in vochtige, 
kruidenrijke graslanden, met een 
rijk bodemleven met veel insecten 
en voedsel voor de grutto’s. Als 
de grutto’s een plekje gevonden 
hebben, nemen zij de tijd om uit 
te rusten en bij te ‘kletsen’ met 
andere vogels. Als de grutto’s zijn 
aangesterkt, zoeken de mannetjes 
en de vrouwtjes elkaar op om te 
paren. Na de paring zoekt het stel 
een rustig plekje op een droge 
grond. Hier worden de eieren 
uitgebroed.

Grutto’s in gevaar
Meer dan de helft van alle grutto’s 
wereldwijd broedt de eieren uit in 
Nederland. Maar het gaat niet goed 
met de grutto, de koning van de 
weidevogels. En dat komt door het 

verlies van geschikt leefgebied voor 
de grutto’s. Grutto’s houden van 
vochtige, kruidenrijke graslanden. 
In deze omgeving is er genoeg 
voedsel te vinden, en hebben de 
kuikens voldoende ruimte om zich 
te verstoppen voor de roofvogels. 
Maar juist die graslanden zijn de 
laatste jaren steeds minder te 
vinden in Nederland. En dat is te 
zien aan het aantal weidevogels, elk 
jaar krimpt de populatie met zo’n 
5%.

Weidevogelconvenant
Om de grutto’s en andere 
weidevogels te beschermen, werd 
in 2020 het weidevogelconvenant 
ondertekend door de wethouder 
van Leiderdorp, de agrarische 
natuurvereniging VAN Ade, 
coöperatie De Groene Klaver en 
het groenoverleg Leiderdorp. Het 
convenant heeft tot doel dat alle 
ondertekenende partijen zich binnen 
hun eigen mogelijkheden actief 
inzetten voor het behoud van de 
weidevogels in de Boterhuispolder.
In de praktijk betekent het 
convenant dat de Boterhuispolder 
is gesloten van 15 maart tot 15 juni. 
Ook wordt de polder niet (of onder 
strenge voorwaarden) gemaaid voor 
15 juni. Zo krijgen de weidevogels 
de rust om hun eieren uit te broeden 
en hun kuikens met succes groot 
te brengen. Verstoringen, vaak 

onbedoeld en ongemerkt, leiden 
tot verspilling van energie die de 
vogels hard nodig hebben voor het 
broeden. Voor sommige soorten 
is rust zelfs voorwaarde voor 
broedsucces.
 
https://www.natuurmonumenten.nl/

dieren/grutto
https://www.vogelbescherming.
nl/ontdek-vogels/kennis-
over-vogels/vogelgids/vogel/
grutto#:~:text=Vanaf%20
februari%20keren%20de%20
grutto%27s,Noord%2D%20en%20
Zuid%2DHolland.

Twee nieuwe locaties voor het 
inzamelen van luiers
In Leiderdorp zijn we gestart met 
het apart inzamelen van luiers. 
Sinds vorige week zijn er twee 
nieuwe locaties bij gekomen:
 
•  Floreo | Kidcentrum Hoftuyn, 

Leeuwerikstraat 8

•  Floreo | Kinderdagverblijf de Brink, 
Kastanjelaan 6

U kunt de luiers ook op de 
bestaande locaties brengen:
•  Milieustraat, Simon Smitweg 9
•  Kinderdagverblijf De Dartel, 

Hoofdstraat 84


