
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 24 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.

AGENDA

1 maart tot en met 7 maart
Week van de AfvalHelden

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp
Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp
Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

Mooi Leiderdorp
Nog één foto van een besneeuwd 
Leiderdorp. Omdat het er zo mooi 

uit zag! Bedankt Roy Mahadew, 
voor het insturen van deze foto!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Ons doel is om zo min mogelijk 
restafval te produceren. Natuurlijk 
kunt u dat dat doen door uw afval 
zo goed mogelijk te scheiden. Maar 
voorkomen is beter dan genezen! 
Hoe minder verpakkingen we 
gebruiken, hoe minder afval we 
produceren.

Eén van de beste plekken om afval 
te besparen is op de markt of bij 
de kleine ondernemers, zoals de 

bakker, de kaasboer en de slager. 
Daar kunt u zelf kiezen welke 
producten u wilt en hoe veel u daar 
van wilt. Vervolgens kunt u dat in 
een zelf meegebrachte verpakking 
meenemen! Ook is het goed om 
seizoensproducten te kopen, 
die dus ook nog eens een lagere 
CO2-voetafdruk hebben. Een win-
winsituatie!

Bron: Zerowastenederland.nl.

Ondernemersdag071 op 4 maart
De Nederlandse economie 
maakte in 2020 een grote krimp 
door. Ook in regio Leiden en 
Katwijk zijn de gevolgen in diverse 
sectoren goed merkbaar. Met 
het vaccinatieprogramma in het 
vooruitzicht is het nu het moment 
om plannen te maken voor herstel. 
Reden voor Ondernemersdag071 
om dit prominent op de agenda 
te zetten tijdens de komende 
uitzending van ‘Ondernemend 
Dichtbij‘ op donderdag 4 maart van 
16.00 tot 17.00 uur.

Herstelvermogen
De uitzending staat in het teken 
van ‘economische veerkracht’. Het 
herstelvermogen om tegenslag te 
verwerken en kansen te benutten. 
In een digitale setting met regionale 
ondernemers wordt nagegaan 
hoe u als individueel bedrijf uw 

veerkracht kunt vergroten. Erik 
Versnel, directievoorzitter Rabobank 
Leiden-Katwijk: ‘We zien onszelf 
als kennispartner voor bedrijven. 
Tijdens de crisis, maar zeker ook 
kijkend naar de toekomst. We delen 
graag onze inzichten en brengen 
het netwerk bij elkaar. Zo weten we 
elkaar te vinden in deze moeilijke 
periode.’

Ondernemers aan het woord
De uitzending van 4 maart kent 
een divers programma. Er zijn 
sprekers uit verschillende branches, 
waaronder de hotelsector, de 
horecabranche en de bouwsector. 
De tafelgesprekken worden 
geleid door journaliste Marleen 
Hogendoorn. Aanmelden voor de 
uitzending kan via 
www.ondernemersdag071.nl.

Week van de AfvalHelden
De Week van de AfvalHelden is 
dé week waarin medewerkers uit 
de afvalbranche centraal staan. 
Medewerkers uit deze branche 
zijn essentieel voor het draaiende 
houden van de Nederlandse 
samenleving. Begin 2020 werd dit 
extra duidelijk, toen de coronacrisis 
het dagelijks leven in Nederland 
op zijn kop zette. Direct werd de 
afvalsector als vitaal aangemerkt. Er 
verschenen steeds vaker berichten 
waarin inwoners hun waardering 
voor het werk van de mannen en 
vrouwen in de sector toonden. Er 
stonden taartjes klaar, koffi e werd 
geschonken en kindertekeningen 
prijkten op de afvalzakken. Mooie 
gebaren en een goede opsteker 
voor alle medewerkers die hard aan 
de slag zijn.

Laat uw waardering zien
Ook in Lederdorp doen wij mee 
aan de Week van de Afvalhelden. 
Wij zetten onze afvalhelden de 
komende week in het zonnetje. 
Ook kinderen kunnen hun 
waardering uiten, door een mooie 
kleurplaat in te kleuren en deze voor 

het raam te hangen. De kleurplaten 
zijn te vinden op 
www.leiderdorp.nl/afvalhelden.



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 noodunits t.b.v. 
tijdelijke huisvesting 4-tal, 
Philadelphia Zorg (OLO 5518223)
Locatie: Kadastrale sectie A, 
perceelnummer 10316
Datum ontvangst: 15 februari 2021
 
Realisatie van een brug en steiger 
(OLO 5826451)
Locatie: Plataandreef 3
Datum ontvangst: 15 februari 2021
 
Plaatsen van een opbouw 
(OLO 5830791)
Locatie: Mauritssingel 106
Datum ontvangst: 16 februari 2021
 
Doorbreken van een muur tussen 
de woonkamer en keuken 
(OLO 5832329)
Locatie: Albatrosstraat 12
Datum ontvangst: 17 februari 2021
 
Vervangen van de raamkozijnen 
(OLO 5834353)
Locatie: Kastanjelaan 31
Datum ontvangst: 17 februari 2021
 

Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde (OLO 5841069)
Locatie: Korenbloemkamp 12
Datum ontvangst: 19 februari 2021
 
VERLEEND 
(reguliere procedure)

Plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak (OLO 5788777)
Locatie: Van der Havelaan 21
Datum besluit: 15 februari 2021
 
Verwijderen van een schoorsteen 
aan de achterzijde van de woning 
(OLO 5542285)
Locatie: Florijn 7
Datum besluit: 17 februari 2021
 
Maken van een constructieve 
doorbraak tussen de woonkamer 
en de keuken en vervangen 
van de houtenkozijnen door 
kunststofkozijnen (OLO 5717119)
Locatie: Adegeest 11
Datum besluit: 19 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.
 

VERKEERS-
BESLUITEN

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 24 
februari 2021 besloten tot de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats in de:
-  Koolmeesstraat ter hoogte van de 

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

 
Het college heeft eveneens op 
24 februari 2021 besloten tot het 
opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
het:
-  Van Alphenplein ter 

hoogte van de ingang van 
appartementencomplex Van 
Alphenstaete te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 24 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 
24 februari 2021 tot en met 7 april 
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 7 april 2021 de tijd.
 

TeGOEDbon tip
Plaats isolerende folie achter de 
radiatoren en bespaar per vierkante 
meter 10 kuub gas per jaar! Per 
gemiddelde woning loopt de 
jaarlijkse besparing dan al gauw op 
naar 80 euro. Met uw teGOEDbon 
kunt u folie én handige magneten 

voor de bevestiging van radiatorfolie 
financieren. Bon kwijt? Kijk op 
goedleiderdorp.nl om een nieuwe 
bon aan te vragen. Voor een uitleg 
van de berekening én andere 
bespaartips: goedleiderdorp.nl/
energietips.

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend:
 
dat het college op 16 februari 
2021 heeft besloten het 
hieronder genoemde object, op 
advies van de Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden, aan te 
wijzen als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening Leiderdorp 
2008.
• Hoofdstraat 38
• Hoofdstraat 98
• Hoofdstraat 100
 
Belanghebbenden kunnen op 
grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen zes weken 
na datum van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester 

en wethouders van Leiderdorp, 
Postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp. 
Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het 
bezwaar bevatten. Het indienen van 
het bezwaarschrift schorst niet de 
werking van het besluit.
 
Diegene die het bezwaarschrift heeft 
ingediend kan, indien er sprake 
is van een spoedeisend belang, 
tevens op grond van artikel 8:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht, 
aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag, sector 
Bestuursrecht, Postbus 20302, 
2500 EH  Den Haag, vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. 
Voor het behandelen van een 
dergelijk verzoek wordt griffierecht 
geheven.


