
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 13 JANUARI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

29 november tot en met 30 
januari
Vrije periode (geen collecte) 
Sommige goede doelen werven 
donateurs langs de deur. Het 
wervingsrooster vindt u via 
www.leiderdorp.nl/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

18 januari
Politiek Forum
20.00 uur, live te volgen op 
www.raadleiderdorp.nl

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

Mooi Leiderdorp
‘’Tijdens mijn ochtendwandeling 
vandaag kwam de zon op, dat 
gaf door de knotwilgen van de 
Ruigekade een prachtig beeld. 
Ik deel dit plaatje graag met alle 

andere Leiderdorpers via het 
Leiderdorps Weekblad.’’ 

Wij bedanken Charles Callenbach 
voor het insturen van deze foto!

Voortgang nieuwbouw 
Driemasterlocatie
De bouw van de twee 
woongebouwen op de hoek van 
Engelendaal en Vronkenlaan 
vordert gestaag. De complexen 
met huurwoningen worden naar 
verwachting tussen maart en mei 
opgeleverd.

Buitenruimte
In maart starten we met de aanleg 
van de openbare ruimte. De 
omgeving van de woongebouwen 
krijgt een groene inrichting. De 
parkeerplaatsen maken we van 
graskeien, omgeven door hagen. 
Rondom de waterpartij komen 
natuurvriendelijke oevers met 
riet. In het gebied tussen beide 
woongebouwen planten we bomen 
en maken we een vissteiger en een 
voetbrug. Kijk voor een tekening van 
de inrichting op www.leiderdorp.nl/
driemasterlocatie.

Bomen
Voor de uitvoering in de buitenruimte 
moeten 10 bomen in het gebied 
worden gekapt. Zo staan 4 grote 
bomen aan de kant van Engelendaal 
volgens boomexperts nu te dicht 
tegen de gevel van het woongebouw. 
Enkele kleinere bomen moeten 
vanwege kabels en leidingen, en de 
plaatsing van containers verdwijnen. 
Ter compensatie planten we 10 
nieuwe bomen, met name in het 
gebied tussen de woongebouwen. 
De bomen daar krijgen meteen een 
grotere maat. De bekendmaking van 
de aanvraag omgevingsvergunning 
vindt u elders op deze pagina.

Huren
Woongebouw De Ridder (aan de 
kant van Engelendaal) telt 49 vrije 
sector huurappartementen van 
vastgoedontwikkelaar Amvest. De 
huurprijzen liggen naar verwachting 
tussen de 950 en 1100 euro per 
maand. Op www.hureninderidder.
nl kunt u zich inschrijven als 
belangstellende.

Woongebouw De Jonker (aan de 
kant van de Lijnbaan) bestaat uit 
49 sociale huurappartementen 
van woningcorporatie Rijnhart 
Wonen. De woningen worden vanaf 
begin februari aangeboden via het 
regionale woningtoewijzingssysteem 
www.hureninhollandrijnland.nl. Om 
de doorstroming te bevorderen 
worden enkele voorrangsregels 
toegepast voor inwoners van 
Leiderdorp die een sociale 
huurwoning van Rijnhart Wonen 
achterlaten.

Nieuw Buitenzorg
Dit voorjaar is ook de nieuwbouw van 
Stichting Philadelphia klaar. Meteen 
daarna begint de verbouwing van de 
begane grond van het huidige pand 
van Nieuw Buitenzorg. Die duurt een 
jaar.

Wilddreef en Lijnbaan
Na afronding van de (ver)bouw van 
Philadelphia wordt de Wilddreef 
bij de huidige fl ats opgehoogd en 
vernieuwd. Ook de Lijnbaan krijgt 
dan een opknapbeurt.

Politiek Forum 18 januari
Het Politiek Forum vindt digitaal 
plaats om 20.00 uur en is live te 
volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4.  Bestemmingsplan Reconstructie 

Simon Smitweg
  5. Kunst- en Cultuurnota 2021
  6.  Verordening commissie 

regionale samenwerking
  7.  Woningbouwopgave prioritering 

offerte Havenland n.a.v. 
Rekenkameronderzoek - brief 
van het college

  8.  Terugkoppeling vanuit 
Gemeenschappelijke Regelingen 
en samenwerkingsverbanden

  9. Rondvraag
10.  Vaststellen verslag Politiek 

Forum 7 december 2020
11. Sluiting

Maak de buurt schoon
Leiderdorp heeft een 
gepassioneerde groep Straatjutters. 
Hiernaast zijn er steeds meer 
individuele bewoners die de 
gemeente vragen om afvalgrijpers. 
Geweldig, wat zijn we daar blij mee! 
U ziet uiteindelijk als eerste het 
zwerfafval in uw buurt liggen.

Wilt u uzelf tijdens de wandeling 
(met de hond) nog nuttiger 
maken? En wilt u ons helpen om 
de gemeente schoon te houden? 
Mail dan naar wijkregie@leiderdorp.
nl of bel het algemene nummer 
071-5458500 en vraag naar de 
wijkregisseur Carla Rijling. U kunt 
dan gelijk een afspraak met haar 
maken voor het ophalen van een 
afvalgrijper.

Goed.Goed Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…
… er in Leiderdorp nog veel 
groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 
bij het restafval belandt? Dat is 
zonde! Want GFT dat apart wordt 
aangeboden, wordt volledig gebruikt 

voor het maken van compost. 
GFT dat bij het restafval belandt, 
wordt verbrand en kan niet worden 
hergebruikt. Zet daarom een bakje 
op uw aanrecht en zamel uw GFT-
afval apart in!



Winterfeest voor vogels!  
Knutseltip van het Milieu Educatief Centrum
Wij moeten thuisblijven, maar de 
vogels hoeven dat gelukkig niet. Als 
u naar buiten gaat, ziet u regelmatig 
vogels vliegen. En misschien komen 
ze ook wel eens buurten in de 
tuin of op het balkon. In deze tijd 
lusten de vogels best wat extra’s. 
Bijvoorbeeld… cupcakes!
 
Wat heeft u nodig?
•   Metalen cupcakevorm (met ruimte 

voor zes cupcakes)
•  Papieren cupcakevormpjes  
•  Bord met in stukken gesneden 

frituurvet
•  Vogelzaad uit de winkel
•  Bakje met zaden en bessen, 

buiten verzameld  
•  Magnetron om het frituurvet zacht 

te maken
•  Doekjes om de handen mee 

schoon te maken
•  Vuilniszakken of kranten voor op 

de tafel

Aan de slag!
Verzamel buiten, in de Houtkamp 
bijvoorbeeld, bessen en zaden. 
De basis van de cupcake is het 
frituurvet. Dat snijdt u van te voren 
in stukjes. Eventueel kunt u het even 
in de magnetron zetten of op een 
warme plek wegzetten, zodat het 
al een beetje zacht is. Het kneden 

doet u zelf met de handen.  
 
Meng het vogelzaad goed door 
het vet. Als het vet goed in het 
vormpje is gedrukt, versiert u de 
cupcake met zaden en bessen. Dan 
is hij klaar om neer te zetten. En nu 
hopen dat er veel vogels gezellig 
langskomen!

Werkzaamheden 
Leiderdorpsebrug
De provincie Zuid-Holland voert 
in opdracht van de gemeente 
Leiderdorp groot onderhoud 
uit aan de Leiderdorpsebrug 
(Stierenbrug). Daarom is de brug 2 
weekenden afgesloten:

•  Vrijdag 29 januari 23.00 uur tot 
maandag 1 februari 2021 05.00 
uur: 
Tijdens dit weekend wordt 
de brug getest. De brug is 
afgesloten voor weg- en 
vaarwegverkeer.

•  Vrijdag 12 februari 23.00 uur tot 
15 februari 05.00 uur: 
Tijdens dit weekend wordt 
de brug getest. De brug is 
afgesloten voor weg- en 
vaarwegverkeer.

Wat gaat er nog gebeuren?
De aannemer vervangt de hele 
technische installatie en de 
aandrijving van de brug. De 
aandrijving is de machine die de 
brug langzaam en gecontroleerd 
opent en sluit. Verder zorgt de 
aannemer ervoor dat de brug na 
het onderhoud op afstand bediend 
kan worden.

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)

Ouderzorg
Renovatie en uitbouw bestaande 
woning (OLO 5724151)
Locatie: Essenpark 11
Datum ontvangst: 6 januari 2021

De Schansen
Kappen van 10 houtopstanden 
t.b.v. woningbouwontwikkeling 
Driemaster en de inrichting van de 
omgeving (OLO 5722017). Zie ook 
het nieuwsbericht elders op deze 
pagina.
Locatie: Wilddreef 2
Datum ontvangst: 6 januari 2021
 
Kerkwijk
Realiseren van een speelburcht 
(OLO 5726247)
Locatie: Kadastrale sectie B, 
perceelnummer 5641
Datum ontvangst: 7 januari 2021
 
Voorhof
Kappen van een prunus 
(OLO 5726301)
Locatie: ter hoogte van Klimopzoom 
114
Datum ontvangst: 7 januari 2021
 
Ouderzorg
Kappen van 3 tilia tomentosa aan 
de Engelendaal ten behoeve van de 
verbreding van het fietspad aldaar 
(OLO 5725355)
Locatie: ter hoogte van Griffioen nr. 
5 t/m 14
Datum ontvangst: 7 januari 2021
 

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorkant van de woning 
(OLO LDPZ2020-000415)
Locatie: Zijldijk 14
Datum besluit: 11 januari 2021
 
De bezwarentermijn van de verleende 
omgevingsvergunningen loopt zes 
weken vanaf de dag na verzending 
van de vergunning.
 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Baanderij
Ontheffing geluidhinder voor het 
vlinderen van een betonvloer op 27 
en 28 januari 2021 van 22.00 uur tot 
06.00 uur.
Locatie: Zijlbaan 12
Datum aanvraag: 7 januari 2021
 
De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. 
Gedurende deze periode kunnen 
belanghebbenden schriftelijk een 
zienswijze indienen.
 
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.
 

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend:
 
dat het college op 5 januari 2021 
heeft besloten de hieronder 
genoemde panden aan te wijzen 
als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening Leiderdorp 2008.
•  Doeslaan 32 - 34

dat het college op 5 januari 2021 
heeft besloten de hieronder 
genoemde panden niet aan te 
wijzen als gemeentelijk monument 
zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Erfgoedverordening Leiderdorp 2008.

• Hoofdstraat 20
• Hoofdstraat 35 – 37
• Hoofdstraat 36
• Hoofdstraat 161 -175
 
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.

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


