
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 1 MAART GELDEN VOORLOPIG 
DE VOLGENDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 13.00 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR
 
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR 
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR
 
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR
 
DE AVONDOPENSTELLING KOMT 
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 3 MAART 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

 
7 februari tot en met 6 maart
Geen collecte
 
7 maart tot en met 13 maart
Jantje Beton
 
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
 
8 maart
Raadsinformatieavond
Digitaal, aanmelden via 
griffie@leiderdorp.nl

Mooi Leiderdorp
‘’Een foto van ons mooie dorp, 
gemaakt in de Houtkamp.’’ Carla 

Vermin, bedankt voor het insturen 
van deze mooie foto!

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Kleding, schoenen, tassen, gordijnen 
en linnengoed… Het mag allemaal 
in de textielbak. Ook versleten en 
gescheurde stoffen mogen in de 
textielbak. Als het maar schoon 
(zonder verf- en olievlekken) en droog 

is. Nat of vies textiel kan namelijk 
gaan schimmelen en is niet meer te 
recyclen. In Leiderdorp staan er op 
verschillende plaatsen textielbakken. 
Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u een 
overzicht. 

De verkiezingen komen eraan
Op 17 maart is de Tweede 
Kamerverkiezing. Ook in deze 
coronatijd zorgen we ervoor dat 
iedereen kan stemmen. Want elke 
stem telt.
 
Uiterlijk op woensdag 3 maart 
ontvangt u uw stempas thuis. 
Met die stempas en een geldig 
identiteitsbewijs kunt u op 
woensdag 17 maart uw stem 
uitbrengen in een stemlokaal. 
In het stemlokaal gelden 
coronamaatregelen.
 
Doe vooraf de gezondheidscheck. 
Deze ontvangt u bij uw stempas. 
 
Waar kunt u stemmen?
Op woensdag 17 maart kunt u 
stemmen op deze locaties:
•   Gebouw Irene, Hoofdstraat 82, 

2351 AM Leiderdorp
•  Winkelhofplein, Statendaalder 1, 

2353 TH Leiderdorp
•  Scheppingskerk, Van 

Poelgeestlaan 2, 2352 TD 
Leiderdorp

•  Gymzaal Zijlkwartier, Van der 
Marckstraat 19, 2352 RA 
Leiderdorp

•  Gymzaal Klerkenhof, Klerkenhof 
3, 2353 WB Leiderdorp (niet 
toegankelijk voor mindervaliden)

•  Dwars, Bloemerd 1C, 2353 BZ 
Leiderdorp

•  Sport- en Recreatiecentrum De 
Does, Amaliaplein 40, 2351 PV 
Leiderdorp

•  Zalen A4, Elisabethhof 5, 2353 EW 
Leiderdorp

•  Korfbalvereniging Velocitas, 
Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp

De stembureaus zijn op 17 maart 
geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur
 
Extra mogelijkheden om te 
stemmen
Vanwege het coronavirus zijn er dit 
jaar extra mogelijkheden om uw stem 
uit te brengen. Dit is vooral bedoeld 
voor kiezers die als gevolg van het 
coronavirus tot de risicogroepen 

behoren.
 
Eerder stemmen (EarlyVoting)
Als u zich kwetsbaar voelt vanwege 
uw gezondheid, kunt u stemmen op 
maandag 15 en dinsdag 16 maart op 
deze locaties:
•  Gebouw Irene, Hoofdstraat 82, 

2351 AM Leiderdorp
•  Winkelhofplein, Statendaalder 1, 

2353 TH Leiderdorp
De stembureaus zijn op 15 en 16 
maart geopend van 7.30 tot 21.00 
uur.
 
Briefstemmen
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt 
u ook per brief stemmen. Doe uw 
briefstem vóór vrijdag 12 maart 
17.00 uur op de post, óf lever deze 
in bij het Afgiftepunt briefstem in 
het gemeentehuis van Leiderdorp, 
Willem-Alexanderlaan 1. De 
openingstijden van dit afgiftepunt zijn: 
woensdag 10 t/m dinsdag 16 maart 
van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag 
17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.
 
Iemand machtigen
Kunt u zelf niet komen stemmen 
in het stemlokaal doordat u 
coronaklachten heeft? Dan kunt 
u iemand machtigen om voor u te 
stemmen. Kijk op de achterkant van 
uw stempas hoe u dit kunt doen.  
 
Stempas kwijt of niet 
ontvangen?
Vraag zo snel mogelijk een nieuwe 
aan. U maakt hiervoor een afspraak 
bij de gemeente. Belt u hiervoor 
naar 071 54 58 500, of maak een 
afspraak via www.leiderdorp.nl. 
Een nieuwe pas aanvragen kan tot 
vrijdag 12 maart 17.00 uur.
 
Kijk voor meer informatie op www.
leiderdorp.nl/verkiezingen of 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
verkiezingen.

Paddenpatrouille
De dagen worden langer, de 
temperatuur weer iets hoger… De 
winter loopt op zijn einde en de 
lente komt eraan! Dat betekent 
dat ook de padden, kikkers 
en salamanders weer uit hun 
winterslaap ontwaken en erop uit 
trekken. Ze gaan in het donker 
op pad naar hun vaste vijver, poel 
of sloot om daar te gaan paren. 
Daarna trekken ze naar hun 
zomerverblijf, om eindelijk te gaan 
eten.
 
Vaak komen de dieren onderweg 
obstakels tegen, zoals drukke 
verkeerswegen. Ze vinden het 
nog warme asfalt fijn, en blijven 
er graag op zitten. Het gevolg 
is dat veel padden, kikkers en 
salamanders worden doodgereden. 

De paddenpatrouille wil deze 
dieren redden! Onder andere bij het 
fietspad bij de Oude Spoorbaan 
gaan de vrijwilligers van werkgroep 
Paddenpatrouille KNNV Leiden 
amfibieën overzetten. Ook 
heeft de gemeente Leiderdorp 
verkeersborden geplaatst om 
weggebruikers te waarschuwen 
voor overstekende padden. Zo 
worden een hoop padden, kikkers 
en salamanders van de dood gered! 
Meer informatie: www.padden.nu.

Raadsinformatieavond 8 maart
De vergadering is openbaar en 
uitsluitend informatief, er vindt geen 
besluitvorming plaats.
 
Wilt u als inwoner van Leiderdorp 
digitaal meepraten met de raad over 
dit onderwerp? Dan kunt u zich 
aanmelden via griffie@leiderdorp.
nl tot 16.00 uur op de dag van de 
vergadering. U ontvangt dan de link 
voor de digitale bijeenkomst.
 

Agenda
20.30 – 21.15 uur:        
Presentatie Advies Aanwijzing lokale 
publieke media-instelling
                                       
21.30 – 22.15 uur:        
Presentatie Omgevingswet: 
ruimtelijke adviescommissie en 
delegatie opties omgevingsplan
Meer informatie over de 
agendapunten vindt u op 
www.raadleiderdorp.nl.



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)

Doeskwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde van de woning 
(OLO 5845285)
Locatie: Bloemendaalselaan 14
Datum ontvangst: 22 februari 2021
 
Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning 
(OLO 5847119)
Locatie: Heinsiuslaan 21
Datum ontvangst: 22 februari 2021
 
Kerkwijk
Plaatsen van een nieuw kozijn in de 
zijgevel (OLO 5851001)
Locatie: Acacialaan 44
Datum ontvangst: 23 februari 2021
 

Realiseren van een bed & breakfast 
(OLO 5689365)
Locatie: Voerstraat 5
Datum ontvangst: 24 februari 2021
 
Kerkwijk
Plaatsen van een airco 
(OLO 5853967)
Locatie: Berkenkade 7
Datum ontvangst: 24 februari 2021
 
Zijlkwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde van de woning 
(OLO 5857357)
Locatie: Steenbakkerslaan 14
Datum ontvangst: 25 februari 2021
 
De Baanderij
Verbouwen van een bedrijfspand 
(OLO 5860617)
Locatie: Draadbaan 49
Datum ontvangst: 26 februari 2021
 
VERLEEND 
(reguliere procedure)

Tijdelijk wijzigen bestemming 
sporthal Bloemerd naar vaccinatie 
locatie (Covid 19) (OLO 5797253)
Locatie: Bloemerd 1A
Datum besluit: 25 februari 2021
 
Zijlkwartier
Maken van een constructieve 
doorbraak (OLO 5627381)
Locatie: Splinterlaan 34
Datum besluit: 25 februari 2021
 
Kerkwijk
Realiseren van een speelburcht 
(OLO 5726247)
Locatie: kadastraal sectie B, 
nummer 5641, beter bekend als 
Amaliaplein te Leiderdorp
Datum besluit: 25 februari 2021

De Schansen
Woonrijp maken van de locatie 
De Driemaster te Leiderdorp 
(OLO 5631083)
Locatie: kadastraal sectie A, 
nummer 11645 en 11659, beter 

bekend als Wilddreef te Leiderdorp
Datum besluit: 22 februari 2021
 
Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde boven een bestaande 
dakkapel van de woning 
(OLO 5788155)
Locatie: Tollenaersingel 20
Datum besluit: 24 februari 2021
 
Buitenhof Zuid Oost
Plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde van het dak, op de 
tweede verdieping (OLO 5782583)
Locatie: Willem van Otterloostraat 5
Datum besluit: 24 februari 2021
 
Ouderzorg
Administratieve samenvoeging 
van twee verblijfsobjecten tot één 
woonhuis. De nummeraanduiding 
Van der Valk Boumanweg 52 wordt 
ingetrokken (OLO 5758371)
Locatie: Haaghuishof 18
Datum besluit: 22 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.

Conceptvisie op laadinfrastructuur ter inzage
In de krant van 27 januari hebben 
wij u geïnformeerd over de ter 
inzagelegging van de conceptvisie 
op de laadinfrastructuur, die op 19 
januari 2021 door het college van 
burgemeester en wethouders is 
vastgesteld. Deze visie ligt nog t/m 
10 maart 2021 ter inzage. U kunt 
de visie digitaal in zien op www.
leiderdorp.nl/oplaadpalen of bij de 
receptie in het gemeentehuis tijdens 
de openingstijden.
 
Visie op laadinfrastructuur
In de toekomst zullen we steeds 
meer gebruik maken van elektrisch 
vervoer. In 2030 moeten alle 
nieuwe auto’s emissieloos zijn. 
Daarom moeten wij zorgen voor 
een goed en dekkend netwerk 
van oplaadmogelijkheden. Daarom 
is er een conceptvisie op de 
laadinfrastructuur opgesteld.
 
De gemeentelijke visie op 
laadinfrastructuur vloeit voort uit de 
afspraken die staan in de Nationale 

Agenda Laadinfrastructuur (NAL), 
onderdeel van het  klimaatakkoord. 
Doel hiervan is ervoor te zorgen dat 
de laadinfrastructuur geen drempel 
vormt voor de uitrol van elektrisch 
vervoer. Voor onze gemeente is de 
opgave om een laadinfrastructuur te 
faciliteren dat past bij de toename 
van elektrisch vervoer.
 
Vanuit Holland Rijnland is 
in samenwerking met de 
regiogemeentes een opzet 
gemaakt voor een integrale visie 
op laadinfrastructuur. Deze basis 
opzet is nu aangevuld met de 
lokale situatie. De visie gaat met 
name in op de opgave die eraan 
komt op het gebied van elektrisch 
vervoer en welke strategie daarbij 
wordt gevolgd om deze opgave te 
faciliteren.
 
Reactie geven?
Tijdens de ter inzage periode van 
6 weken kunt u uw reactie geven 
op de conceptvisie. Binnen deze 

periode kunt u digitaal uw reactie 
geven door een e-mail te sturen aan 
info@leiderdorp.nl onder vermelding 
van “Reactie op concept visie 
laadinfrastructuur” of per brief aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp t.a.v. 
Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp.
 
Planning
Na de inzageperiode worden 
de reacties verwerkt in een nota 
van beantwoording en wordt de 
visie, waar nodig, bijgesteld. De 
conceptvisie wordt vervolgens 
besproken in het politiek forum van 
31 mei 2021. Afhankelijk van de 
uitkomsten hiervan, wordt de visie 
ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad op 7 juni 2021.
 
Zodra de visie definitief is 
vastgesteld door de gemeenteraad, 
wordt deze verder uitgewerkt in de 
beleidsregels en wordt indien nodig 
de overeenkomst met marktpartijen 
aangepast.

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)
De TONK (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten) is een 
nieuwe financiële regeling van de 
Rijksoverheid. Deze regeling is voor 
mensen die door de coronacrisis 
tijdelijk minder inkomen hebben en 
daardoor hun woonlasten niet meer 
kunnen betalen.
 
De TONK-regeling is er niet alleen 
voor ondernemers. Ook als u in 
loondienst bent of was, kunt u in 
aanmerking komen voor TONK. 
Woonlasten zijn bijvoorbeeld huur, 
hypotheekrente, elektriciteit, gas 
en water. TONK is een tijdelijke 
ondersteuning in de kosten voor 
deze vaste lasten.
 
TONK is nog niet aan te vragen
De gemeente Leiden voert deze 
regeling uit voor inwoners van 
Leiden en Leiderdorp. U kunt 
nog geen aanvraag doen. Op dit 
moment werken we hard aan het 

uitwerken van deze regeling.
We verwachten dan u vanaf 8 maart 
2021 een aanvraag kunt doen 
via de website van de gemeente 
Leiden. Zodra de website voor het 
aanvragen van een TONK regeling 
actief is, maken wij dit bekend via 
onze nieuwsberichten en op www.
leiderdorp.nl/coronavirus. Hier 
vindt u ook verwijzingen naar meer 
informatie.

TeGOEDbon tip
Met een waterbesparende 
douchekop klasse Z bespaar je 
jaarlijks niet alleen 12.775 liter 
water, maar ook 51 m3 gas! Bij 
een huishouden van 2 personen 
kun je dus zonder veel moeite 75 

euro besparen op je gasrekening. 
Koop je een nieuwe douchekop met 
doorstroomklasse A of Z? Vraag 
dan met je teGOEDbon 70 euro van 
de aanschafprijs terug.

APV-VERGUNNINGEN
VERLEEND
 
Heel Leiderdorp
Voor het venten met ijs in de 
periode van 15 maart tot en met 30 
september 2021
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 2 maart 2021
 
De bezwarentermijn van de 
verleende APV-vergunningen loopt 
van 2 maart 2021 tot en met 13 
april 2021.
 
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.


