
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG 
VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 20.00 UUR
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 13.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN

MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR 
WOENSDAG VAN 12.00 UUR TOT 
20.00 UUR

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR

HOUDT U BIJ UW BEZOEK AAN 
HET GEMEENTEHUIS AAN DE RIVM 
RICHTLIJNEN. KOM OP AFSPRAAK 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

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 1 SEPTEMBER 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE
4 juli tot en met 4 september
Vrije periode in verband met de 
zomervakantie
5 september tot en met 
11 september
KWF Kankerbestrijding

Sommige goede doelen werven 
donateurs aan de deur. Een 
overzicht hiervan vindt u via 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA
2 september
Digitale informatiebijeenkomst 
Transitievisie Warmte
Aanmelden: 
duurzaam@leiderdorp.nl
7 september
Digitale bijeenkomst over 
parkeernota
28 september
Training Doortrappen

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/
nieuwsbrief

Mooi Leiderdorp 
‘’Een tijdje geleden heb ik een leuke foto gemaakt bij de Stierenbrug. Er was een 
nieuwe brugwachter!’’ Bedankt Rhodé Schuuring voor het insturen van deze foto! 

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Is uw mobiele telefoon kapot? De 
kans is groot dat u deze kunt laten 
repareren. Als dat niet het geval is, 
lever uw mobiele telefoon dan in bij 

een inleverpunt. Deze vindt u bij veel 
supermarkten of bouwmarkten.

Bron: Milieucentraal

Brug naar volkstuinen 
Bloemhof vernoemd naar 
Bram Wijnmaalen
Bram Wijnmaalenbrug 
is de nieuwe naam van 
de toegangsbrug naar 
volkstuinvereniging De Bloemhof 
in de Bloemerd. De brug is 
vernoemd naar de vorig jaar 
maart overleden oprichter en 

erelid van de volkstuinvereniging. 
Op 30 augustus onthulde 
burgemeester Laila Driessen en 
Brams vrouw Diny Wijnmaalen de 
nieuwe naam. Dat gebeurde in 
aanwezigheid van (oud)leden van 
de volkstuinvereniging.

Werkzaamheden aan Simon 
Smitweg vanaf 6 september
De Simon Smitweg tussen de 
Persant Snoepweg en de Willem-
Alexanderlaan krijgt een nieuwe 
inrichting. De weg wordt geschikt 
gemaakt voor tweerichtingsverkeer. 
Ook de kruisingen met de Persant 
Snoepweg/Engelendaal en de 
Willem-Alexanderlaan worden 
aangepast.

Op 6 september 2021 start de 
aannemer met de werkzaamheden 
op het deel tussen de 
Hoogmadese weg en de Willem-
Alexanderlaan. Ze duren tot 
ongeveer half november.

Afsluitingen en bereikbaarheid
• De Simon Smitweg is vanaf de inrit 

van de milieustraat tot de Willem-
Alexanderlaan afgesloten voor al 
het verkeer, dus ook voor fi etsers 
en voetgangers.

• De milieustraat blijft bereikbaar. 
Hofje van Holtlant is bereikbaar via 
de ingang bij huisnummer 1.

• De Willem-Alexanderlaan blijft 
open voor doorgaand autoverkeer. 
U moet wel rekening houden met 
verkeershinder bij de kruising 
met de Simon Smitweg: Tussen 
7.00 en 16.00 uur geldt af en 
toe een om en om regeling over 
één rijbaan. Verkeersregelaars 
begeleiden het verkeer. Tussen 

21.00 en 6.00 uur wordt de 
Willem-Alexanderlaan incidenteel 
afgesloten voor doorgaand 
autoverkeer. Borden geven 
dan de omleiding aan. Deze 
nachtafsluitingen publiceren we via 
de website.

• De fi etspaden bij de kruising van 
de Simon Smitweg met de Willem-
Alexanderlaan zijn afgesloten. 
Fietsers worden met borden 
omgeleid via de Hoogmadeseweg 
en Hofje van Holtlant.

Planning
Van half november tot eind 
december werkt de aannemer 
aan het stuk tussen de 
Hoogmadeseweg en de kruising 
met de Persant Snoepweg. In het 
1e kwartaal van 2022 volgt nog 
de groenaanleg en het planten van 
bomen.

Meer informatie
De herinrichting is nodig om 
de kruising Ericalaan-Willem-
Alexanderlaan te ontlasten. 
Die is drukker geworden door 
de komst van supermarkt Lidl 
en nieuwbouwwoningen aan 
het Amaliaplein. Bezoek de 
projectpagina www.leiderdorp.nl/
simonsmitweg voor meer informatie 
over de herinrichting.
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Meer informatie 
over de gemeenteraad 

van Leiderdorp?

Kijk op 
www.raadleiderdorp.nl.

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw en 
het realiseren van een uitbouw aan 
de achterzijde van de woning (OLO 
6322907) 
Locatie: Meijelaan 4
Datum ontvangst: 23 augustus 
2021

Doeskwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning (OLO 
6328475)
Locatie: Bloemhofstraat 22
Datum ontvangst: 25 augustus 
2021

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Buitenhof
Plaatsen van een uitbouw op de 
eerste verdieping en plaatsen van 

Digitale bijeenkomst over parkeernota op
7 september
De gemeente werkt aan een 
nieuwe parkeernota. Die beschrijft 
de uitgangspunten voor het 
parkeren van auto’s, fi etsen en 
andere voertuigen in Leiderdorp.

U kunt meedenken over het 
parkeerbeleid. Daarvoor houden 
wij een eerste (digitale) bijeenkomst 
op dinsdag 7 september van 
19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de 
avond krijgt u informatie over 
de aanpak en planning van de 
parkeernota. Daarna inventariseren 
we knelpunten en wensen over 

het parkeren in Leiderdorp. Die 
gebruiken we bij het maken van de 
parkeernota.

Bijwonen
In verband met corona vindt de 
bijeenkomst digitaal plaats. U kunt 
deze vanuit huis op uw computer 
of mobiele telefoon live volgen via 
YouTube. De link staat vanaf 6 
september op de projectpagina 
www.leiderdorp.nl/parkeernota.
Op 7 september zijn we vanaf 
19.30 uur live op YouTube. U krijgt 
dan een presentatie. Daarnaast 

stellen we u een aantal vragen die 
u met uw mobiele telefoon kunt 
beantwoorden.

Meer info
De parkeernota is de laatste 
van vier nota’s die voortvloeien 
uit de vorig jaar vastgestelde 
mobiliteitsvisie. Eerder verschenen 
nota’s over circulatie, langzaam 
verkeer en openbaar vervoer. 
Informatie over de mobiliteitsvisie 
en de nota’s vindt u op 
www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan.

Blijf veilig en fi t op de fi ets!
Doe mee aan de training 
Doortrappen
Op dinsdag 28 september 
kunt u gratis meedoen aan de 
fysieke training Doortrappen. 
In een gevarieerd programma 
krijgt u praktische tips hoe 
u alert en fi t op de fi ets 
deelneemt aan het verkeer. En 
langer plezier houdt in fi etsen. 
De training vindt plaats bij de 
Scheppingskerk aan de Van 
Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. 
U kunt kiezen voor de ochtend 
of middag.

Programma
• Een check voor uw (elektrische) 

fi ets door een fi etsenzaak. Staat 
uw zadel of stuur op de juiste 
hoogte? Is uw bandenspanning 
nog voldoende?

• Een behendigheidsparcours 
onder begeleiding. U krijgt dan 
tips voor veilig op- en afstappen, 
remmen en op rotondes fi etsen.

• Een uurtje verkeerstheorie 
om uw kennis van de huidige 
verkeersregels op te frissen.

• Samen met een fysiotherapeut 
bekijken met welke oefeningen 
u zo lang mogelijk prettig kunt 
blijven fi etsen en nog veel meer.

Laat u verrassen en doe mee.

Duur
De training wordt 28 september 
2 keer gegeven. U kunt kiezen 
voor de ochtend (9.30 tot 12.30 

uur) of de middag (13.30 tot 
16.45 uur). Deelnemers aan het 
ochtendprogramma kunnen 
zich ook opgeven voor een 
gezamenlijke fi etstocht in de 
middag door de mooie omgeving 
van Leiderdorp.

Aanmelden
Wilt u meedoen? Geef u dan voor 
17 september op. Dat kan op 
verschillende manieren:
• via het aanmeldformulier 

op www.leiderdorp.nl/
verkeersveiligheid

• bij de receptie van het 
gemeentehuis (Willem-
Alexanderlaan 1)

• bij de receptie van Incluzio 
in de Sterrentuin (Van 
Diepeningenlaan 96)

• op woensdag bij de 
bijeenkomsten van De Derde 
Helft in het clubgebouw van 
RCL in de Bloemerd

• op donderdag bij hockeyclub 
LSC Alecto in de Bloemerd

Deelname is gratis en wordt 
mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van de provincie Zuid-
Holland. Na aanmelding ontvangt 
u een bevestigingsmail met de tijd 
waarop u wordt verwacht. 

Wij zien u graag op 28 
september

een dakkapel (OLO 6263775)
Locatie: Leidekker 12
Datum besluit: 26 augustus 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt 6 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 naam, adres van de 
indiener, datum en 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. 

AANVRAAG VERLENGING 
LOOPTIJD

Verlengen van de looptijd met 
3 maanden (tot 10 december 
2021) van de verleende 
omgevingsvergunning LDPZ2020-
000284 voor het realiseren van een 
tijdelijke zendmast voor de duur van 
12 maanden.
Locatie: parkeerterrein 
gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 
1 (kadastraal perceel, sectie B, 
nummer 5607 LDPZ2021-000290)

Datum ontvangst aanvraag: 24 
augustus 2021 
De tijdelijke zendmast is 
noodzakelijk om telecomdekking 
te verlenen aan het ziekenhuis en 
de hulpdiensten. Op dit moment 
wordt een nieuwe zendmast 
gerealiseerd, maar die is niet voor 
10 september 2021 gerealiseerd. 
Om telecomdekking te garanderen, 
wordt verzocht de tijdelijke 
zendmast 3 maanden langer in 
stand te houden.

MELDINGEN APV

NOODKAP

Prunus serrulata Kanzan ter hoogte 
van Drakestein 14.
De boom is dood. Er wordt in het 
plantseizoen 21/22 op dezelfde 
locatie een Prunus serrulata Kanzan 
teruggeplaatst.

Prunus serrulata ter hoogte van 
Mauritssingel 39 in het gazon.
De boom is dood. Na de renovatie 
van de Oranjewijk wordt een boom 
van een nader te bepalen soort 
teruggeplaats.

Betula utilis var Jacemontii 
aan de Dotterbloemkreek voor 
huisnummer 58 in het plantsoen.
De boom is dood. Er wordt in het 
plantseizoen 21/22 op dezelfde 
locatie een Betula utilis var 
Jacemontii teruggeplaatst.

Acer platanoides aan de 
Hoofdstraat ter hoogte van 
huisnummer 101 in de verharding.
De boom is dood. Er wordt 
een nieuwe boom geplant. De 
soortkeuze en tijdstip van aanplant 
worden meegenomen in het project 
riolering Oranjewijk.

Fagus sylvatica aan de Berkenkade 
ter hoogte van huisnummer 11/12 
in de beplanting.
De boom is dood. Er wordt in 
de buurt van de huidige locatie 
een Sorbus aucuparia Edulis 
teruggeplaatst in het plantseizoen 
21/22.

4 Ulmus hollandica aan de 
Berkenkade ter hoogte van 
huisnummer 17/18 in de 
beplanting.
De bomen hebben iepziekte. Geen 
terugplaatsing omdat de iepen niet 
als boom zijn aangeplant maar 
voortkomen uit uitgroei.

2 Ulmus hollandica aan 
de Klimopzoom naast 
Nagelkruidzoom 1 in de beplanting.
De bomen hebben iepziekte. Op de 
locatie worden 2 Quercus palustris 
Green Pillar teruggeplaatst in het 
plantseizoen 21/22.

Doe mee aan de training 
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