
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
 
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 23 NOVEMBER 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

20 t/m 26 november 2022
Kerk in Actie

27 november t/m 
3 december 2022
Leger des Heils 
Fondsenwerving

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

AGENDA 

24 november
Spreekuur met wethouder  
Bob Vastenhoud
10.00 tot 11.00 uur
De Gading, Griffioen 15

Zorgverzekering via gemeente 
Leiderdorp
Speciaal voor mensen met een lager inkomen is er de 
gemeentepolis van Zorg en Zekerheid. U krijgt korting op de premie 
van Zorg en Zekerheid en ook de gemeente betaalt mee aan uw 
premie. U bent goed verzekerd met uitgebreide vergoedingen voor 
tandarts, fysiotherapie, brillen en orthodontie. Voor iedereen is er 
een passende verzekering, of u nu veel zorg nodig heeft of weinig. 
Als u weinig zorgkosten verwacht is er de AV-Gemeente Basis. Zo 
bent u toch aanvullend verzekerd als er onverwacht iets gebeurt.

Meer informatie
Op www.gezondverzekerd.nl 
vindt u meer informatie over de 
verschillende pakketten. U kunt de 
pakketten vergelijken en het pakket 
kiezen dat het beste bij uw situatie 
past. Ook kunt u op deze website 
overstappen. Dat kan tot en met 31 
december 2022.

Heeft u hulp nodig of wilt u advies? 
Bezoek de winkel van Zorg en 

Zekerheid aan de Korevaarstraat 2 
in Leiden (ma t/m vrij tussen 10.00 
en 17.30 uur). Of bel naar Zorg en 
Zekerheid via (071) 5 825 550 (ma 
t/m vrij tussen 8.00 en 18.00 uur).

Kappen en vergunningsaanvraag 
afgekeurde bomen
De afgelopen periode heeft 
de gemeente Leiderdorp een 
boomveiligheidscontrole (BVC) 
laten uitvoeren door Bomenwacht 
Nederland.

Vergunningen
Uit deze controle zijn 34 bomen 
naar voren gekomen die binnen 
één maand gekapt moesten 
worden. Alleen voor de bomen 
met een diameter van meer dan 15 
centimeter is een noodvergunning 
aangevraagd. Voor 197 bomen 
geldt dat zij binnen 6 maanden 
gekapt moeten zijn. Voor de 
bomen met een diameter van 15 
cm vragen wij een kapvergunning 
aan. De bedoeling is dat wij deze 
kapwerkzaamheden voor 15 maart 
2023 afronden.

Veiligheid
Voor de kap van deze bomen zijn 
verschillende redenen:

•  een aantal bomen is (grotendeels) 
afgestorven;

•  een aantal bomen is aangetast 
door zwammen (tonderzwam, 
zwavelzwam etc.);

•  voor een groot gedeelte gaat het 
om essenbomen die zwaar zijn 
aangetast door essentaksterfte.

Deze bomen herstellen niet en 
kunnen een gevaar opleveren voor 
de directe omgeving.

Herplant
Voor alle bomen die zijn of worden 
gekapt geldt een herplantplicht. 
Het terug planten van bomen vindt 
meestal plaats op dezelfde plek; als 
dit door bijvoorbeeld ruimtegebrek 
niet kan, dan wordt een andere 
geschikte plek gezocht (als dat kan 
in de directe omgeving). De herplant 
van de bomen vindt plaats in de 
periode van november 2023 tot 
maart 2024. Tips om veilig in het verkeer de 

winter door te komen 
Jaarlijks vallen er meer dan 5.800 ernstige verkeersslachtoffers 
in Zuid-Holland. Dat zijn 17 mensen per dag die niet veilig op hun 
bestemming komen. Veel ongelukken komen door menselijk gedrag. 

De donkere wintermaanden vragen 
extra aandacht in het verkeer. U 
heeft beslagen ramen, geen of 
te weinig verlichting of donkere 
kleding aan. Maar er is ook mist, 
ijs en sneeuw. Allemaal factoren 
die de veiligheid in het verkeer 
beïnvloeden. Pas daarom het 
gedrag aan op de omstandigheden. 
Hierdoor vergroten we de veiligheid 
voor ons zelf en ook voor andere 
verkeersdeelnemers. Wij kunnen 
alleen samen veilig in het verkeer 
bewegen. Doet u ook mee?

Meer grip op de weg
Voor zowel automobilist als fietser 
geldt: neem meer tijd voor de reis 
en pas uw rijstijl aan. Zeker als 
er sneeuw of ijs op de weg ligt. 
Remmen en sturen in de bocht 
vragen extra aandacht. Door de 
bocht iets rustiger te nemen houden 
de banden meer grip op de weg. 
Door op tijd en langzaam te remmen 
verkleint u de kans om in een slip te 
raken. Dit is ook belangrijk wanneer 
u met winterbanden rijdt, zeker 
wanneer er sneeuw ligt. Zowel auto 
als fiets hebben dan meer grip. Toch 
blijven sneeuw en ijs van invloed op 
uw rijstijl. Bij een fiets is vooral de 
conditie van de voorband belangrijk. 
Ook een lagere bandenspanning 
kan helpen om meer grip te hebben.

Zorg voor goed zicht en 
zichtbaarheid
Zorg dat de verlichting van auto of 
fiets in orde is. Zorg als fietser voor 
extra reflectie op kleding en banden. 

Controleer bij mist of uw verlichting 
automatisch aangaat. Zo niet, doe 
dit dan zelf handmatig. 

Start met een goede accu
De accu van de auto heeft het 
zwaar in de winter. Deze heeft het 
meest last van de kou en dit kan 
ervoor zorgen dat de auto niet 
wil starten wanneer het te koud 
wordt. Fietst u op een e-bike? Ook 
deze accu’s houden niet van vorst. 
Bewaar ze vorstvrij en laad ze op 
wanneer ze op kamertemperatuur 
zijn. 

Goed onderhoud van uw fiets is 
ook belangrijk
Niet alleen uw auto vraagt 
onderhoud voor de winter. Ook de 
remmen van de fiets vragen extra 
aandacht in deze periode. Vocht 
in remkabels kan ervoor zorgen 
dat deze vastvriezen en u niet kunt 
remmen. Dit kunt u voorkomen door 
tijdig de remkabels te smeren met 
kettingolie. Wanneer er ijs op de 
velgen zit kunnen de blokjes geen 
grip krijgen, remmen is dan erg 
moeilijk of onmogelijk. Probeer dit 
ijs te verwijderen door een stukje 
zachtjes te remmen. Beter is om 
het ijs eerst van de velg te schrapen 
en dan pas op te stappen. Ook de 
ketting kan wat extra olie gebruiken. 
Maak de ketting niet schoon, 
schoonmaken duwt vuil vaak dieper 
in de ketting. Beter is om in elk 
schakeltje wat olie te druppelen. 
Kettingolie voor natte condities blijft 
het beste zitten in de winter. 

Gewijzigde openingstijden 5 
en 8 december
Vanwege Sinterklaas gaan het 
gemeentehuis en de milieustraat 
op maandag 5 december eerder 
dicht: namelijk om 16.00 uur. Wij 
zijn vanaf die tijd ook telefonisch 
niet bereikbaar. 
Op donderdag 8 december sluit 

het gemeentehuis ook eerder: 
om 12.00 uur. Tijdens deze 
sluiting blijven wij telefonisch 
bereikbaar tot 15.00 uur. De 
milieustraat sluit die dag om 
14.00 uur. Dit in verband met 
een personeelsbijeenkomst.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -



Mooi Leiderdorp
“Deze mooie herfstboom staat op de Hans Vonkstraat. Met name als de zon schijnt en de blaadjes door de wind 
een beetje wapperen is het echt de moeite waard om er even bij stil te staan en er een paar minuten naar te kijken. 
Rustgevend.” Bedankt voor het insturen van deze prachtige foto, Elvera Visser.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
De bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
VERLEEND 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Wijzigen van de kapconstructie en  
het plaatsen van een dakkapel aan  
de voorzijde (OLO 7221479 - 
LDPZ2022-000238)
Locatie: Dr. de Bruijnestraat 26
Datum besluit: 16 november 2022

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. Vermeld daarbij in ieder 
geval uw naam, adres, de datum, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen u het bezwaar maakt en de 
reden van het bezwaar. Vergeet niet 
het bezwaarschrift te ondertekenen. 
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. 

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)
Een kapvergunning voor een 
Populus canadensis (OLO 7389253). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 

binnen 6 maanden gekapt te worden.
Locatie: Koningshof ter hoogte van 
Prinsenhof
Datum aanvraag: 10 november 2022
Herplantplicht: Er wordt in plantseizoen 
2023/2024 op de huidige locatie een 
Quercus frainetto ‘Trump’ geplant.
 
Een kapvergunning voor een 
Quercus palutris (OLO 7389525). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden gekapt te worden.
Locatie: Poldertocht
Datum aanvraag: 10 november 2022
Herplantplicht: Er wordt in plantseizoen 
2023/2024 op de huidige locatie een 
Ostrya carpinifolia ‘F.C. Moree’ geplant.
 
Een kapvergunning voor 31 Fraxinus 
excelsior, 2 Ulmus minor, 1 Salix alba, 
1 Quercus robur, 2 Fagus sylvatica, 1 
Acer campestre, 2 Betula pendula, 1 
Prunus padus, 1 Alnus glutinosa en 1 
Populus canescens (OLO 7401691). 
De bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden gekapt te worden.
Locatie: Park De Bloemerd
Datum aanvraag: 16 november 2022
Herplantplicht: Er worden 7 Betula 
nigra, 5 Populus tremula, 8 Tilia 
cordata, 8 Ulmus laevis, 5 Ostrya 
carpinifolia, 5 Populus nigra en 5 Alnus 
glutinosa in park De Bloemerd geplant.

Een kapvergunning voor een Aesculus 
hippocastanum (OLO 7402089). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden gekapt te worden.
Locatie: Jaagpad (achter 
Achthovenerweg nr. 2)

Datum aanvraag: 16 november 2022
Herplantplicht: Er wordt in plantseizoen 
2023/2024 op de huidige locatie een 
Ulmus ‘Lobel’ geplant.
 
Een kapvergunning voor een Fraxinus 
excelsior (OLO 7402143). De boom is 
afgekeurd en dient binnen 6 maanden 
gekapt te worden.
Locatie: Achthovenerweg ter hoogte 
van nr. 11
Datum aanvraag: 16 november 2022
Herplantplicht: Er wordt in plantseizoen 
2023/2024 op de huidige locatie een 
Ulmus ‘Lobel’ geplant.
 
Een kapvergunning voor 2 Populus 
canadensis (OLO 7402355). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden gekapt te worden.
Locatie: Op het speeleiland aan 
Buitenhoflaan
Datum aanvraag: 16 november 2022
Herplantplicht: Er worden in 
plantseizoen 2023/2024 op de huidige 
locatie 2 Populus tremula ‘Tapiau’ 
geplant.
 
Een kapvergunning voor 2 Fraxinus 
excelsior (OLO 7402405). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden gekapt te worden.
Locatie: Achthovenerweg ter hoogte 
van nr. 1
Datum aanvraag: 16 november 2022
Herplantplicht: Er worden in 
plantseizoen 2023/2024 in de buurt 
van de huidige locatie 2 Populus 
tremula ‘Erecta’ geplant.
 
Een kapvergunning voor een Salix alba 

(OLO 7403589). De boom is afgekeurd 
vanuit de boomveiligheidscontrole en 
dient binnen 6 maanden gekapt te 
worden.
Locatie: Vossiuslaan ter hoogte van 
nr. 36
Datum aanvraag: 17 november 2022
Herplantplicht: Er wordt in plantseizoen 
2023/2024 op de huidige locatie een 
Celtis occidentalis geplant.

NOODKAP

Noodkap van één Fraxinus 
excelsior (es) zadelzwam heeft, 
één Fraxinus excelsior (es) heeft 
afstervingsverschijnselen door 
essenbastwoekerziekte, één 
Malus toringo (sierappel) heeft 
afstervingsverschijnselen en is voor 
70% dood en één Quercus robur 
(zomereik) heeft een plakoksel. De 
bomen staan in het bosplantsoen op 
het terrein van volkstuinvereniging De 
Bloemhof.
De bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole.
Er worden in plantseizoen 23/24 
twee Acer rubrum ‘Scanlon’ (Rode 
Zuil Esdoorn) en twee Tilia cordata 
‘Rancho’ (Winterlinde) terug geplaatst 
op de huidige locatie.

MELDINGEN

Een straatfeest op 25 november 2022 
tussen 17.00 uur en 23.00 uur
Locatie: Koningshof op de 
parkeerplaatsen naast huisnummer 18
Datum melding: 15 november 2022

VERKEERS BESLUITEN

Verkeersbesluiten voor het instellen 
van een parkeerverbodszone
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 27 oktober 2022 
besloten tot het instellen van een 
parkeerverbodszone. Het gaat hierbij 
om de volgende locaties:
-  Leidsedreef, Steneveltdreef en 

Saranafort

Het besluit hiervoor is op 2 november 
gepubliceerd in het Gemeenteblad. De 
ter inzage legging loopt tot en met 14 
december.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 2 november 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad. klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder het 
kopje 'uitgebreid zoeken' kiest uw 
officiële bekendmakingen. Vervolgens 
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 
2 november 2022 tot en met 14 
december 2022 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 14 december 2022 de tijd.

Verkeersbesluit voor het aanwijzen 
van 2 parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 26 oktober 
2022 besloten tot het aanwijzen van 2 
parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen. Het gaat hierbij 
om de volgende plaats:
-  Plataandreef ter hoogte van de 

toegang tot huisnummer 1 t/m 49 te 
Leiderdorp

Het besluit is gepubliceerd in het 
Gemeenteblad op 28 oktober. De 
ter inzage legging loopt tot en met 9 
december.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 28 oktober 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad. klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder het 
kopje 'uitgebreid zoeken' kiest uw 
officiële bekendmakingen. Vervolgens 
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 28 
oktober 2022 tot en met 9 december 
2022 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 9 december 2022 de tijd.

Verkeersbesluit voor het aanwijzen 
van 2 parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op  
9 november 2022 besloten tot het 
aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor 
het opladen van elektrische voertuigen. 
Het gaat hierbij om de volgende plaats:
-  Frederik Hendrikplantsoen ter hoogte 

van perceelnummer 19 te Leiderdorp

Hiervan worden er in de eerste 
instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 23 november 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad. klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder het 
kopje 'uitgebreid zoeken' kiest uw 
officiële bekendmakingen. Vervolgens 
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 
23 november 2022 tot en met 4 
januari 2023 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 4 januari 2023 de tijd.


