
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 9 MAART 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

6 t/m 12 maart 2022  
Jantje Beton

13 t/m 19 maart 2022
Amnesty International

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

AGENDA

12 maart: 
verkiezingsmarkt in Winkelhof
16 maart: 
uitslagenavond in gemeentehuis
16, 17 en 18 maart: 
milieustraat gesloten
19 maart: 
Landelijke Opschoondag
24 maart: 
denk mee over de omgevingsvisie
26 maart: 
Landelijke Compostdag
6 april: 
fietstraining Doortrappen

Raad Leiderdorp staat stil  
bij crisis Oekraïne
De gemeenteraad heeft op 7 maart uitgebreid stilgestaan bij de crisis in 
Oekraïne. De burgemeester startte de raadsvergadering met een korte 
toespraak en een ogenblik stilte. Alle fracties gezamenlijk hebben een 
verklaring opgesteld waarin ze steun uitspreken aan alle Oekraïners die 
slachtoffer zijn van het oorlogsgeweld. En vooral, om vluchtelingen gastvrij 
te ontvangen, ook in Leiderdorp. 

“Oekraïne wordt sinds de nacht van 23 februari jl. aangevallen door 
Rusland. Russische troepen zijn het land met geweld binnengedrongen. De 
Oekraïense bevolking is verzeild geraakt in een nutteloze en desastreuze 
oorlog. Inmiddels zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor het 
oorlogsgeweld. Op zoek naar een veilige plek. Wij spreken ons daarom 
uit voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Uit solidariteit met al 
die mensen, jong en oud, die tegen hun wil huis en haard hebben moeten 
verlaten. Laten we hen helpen. Door ze in Leiderdorp, onderdeel van de 
Leidse regio ‘Stadsregio van de Vluchtelingen’, een veilige plek te geven en 
hiermee een bijdrage te leveren aan de opgave die bij onze veiligheidsregio 
ligt. Laten we met elkaar gastvrij zijn voor Oekraïense vluchtelingen.”

Jeroen Hendriks, Fractievoorzitter D66 
Olaf McDaniel, Fractievoorzitter PvdA
Martine Breedveld, Fractievoorzitter VVD
Bob Vastenhoud, Fractievoorzitter GroenLinks
Mirjam van der Stelt, Fractievoorzitter CDA
Hugo Langenberg, Fractievoorzitter LPL
Geert Schipaanboord, Fractievoorzitter CU/SGP

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Concept Nota Parkeren – 
Parkeervisie te bekijken
Van 9 maart tot en met 20 april 
2022 kunt u de concept Nota 
Parkeren – Parkeervisie bekijken 
en erop reageren.

De parkeervisie is het eerste deel 
van nieuw parkeerbeleid. De 
visie beschrijft hoe de gemeente 
bestaande en toekomstige 
parkeerproblemen aanpakt. Het 
gaat om parkeren van (vracht)
auto’s en fietsen. Na vaststelling 
van de parkeervisie maken we 
deel twee en deel drie van de Nota 
Parkeren. In deel twee komen de 
concrete maatregelen te staan. 
Het derde deel van de parkeernota 
gaat over parkeernormen, onder 
andere bij nieuwbouw. In een ander 
artikel op deze pagina leest u een 
samenvatting van de parkeervisie. 

Bekijken
Het document is te bekijken op www.
leiderdorp.nl. U kunt het ook lezen bij 
de receptiebalie in het gemeentehuis, 
Willem-Alexanderlaan 1. Dat kan op 

maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Reageren
In de periode van 9 maart tot en met 
20 april 2022 kunt u uw mening geven 
over de concept Nota Parkeren - 
parkeervisie. Dat kan door een e-mail 
te sturen naar info@leiderdorp.nl. U 
kunt ook een brief sturen naar het 
college van B&W Leiderdorp, postbus 
35, 2350 AA Leiderdorp. Vermeld in 
uw mail of brief ‘Reactie concept Nota 
Parkeren’.

Vervolg
Na 20 april bekijken wij alle reacties. 
Ze kunnen leiden tot aanpassingen 
van de parkeervisie. We beschrijven 
dat in een nota van beantwoording. 
We maken daarna het document 
af. Samen met de nota van 
beantwoording stuurt het college 
de Nota Parkeren dan naar de 
gemeenteraad. De raad beslist over 
het nieuwe beleid.

Parkeervisie beschrijft hoe gemeente 
parkeerproblemen aanpakt
Parkeren in woonwijken en 
bij winkelcentra is nu gratis in 
Leiderdorp. Ook heeft ons dorp 
veel parkeerplaatsen. Dat zijn 
pluspunten. Er zijn ook knelpunten. 
Zo ondervinden bewoners in 
sommige delen van Leiderdorp 
parkeeroverlast. Daarnaast vragen 
actuele ontwikkelingen om een 
parkeeroplossing. De bouw 
van woningen op de Baanderij 
bijvoorbeeld, maar ook nieuwe 
vormen van mobiliteit en meer 
fietsgebruik. Deze opgaven zijn 
reden om nieuw parkeerbeleid 
te maken. Uw reactie alsook de 
coalitieonderhandelingen kunnen nog 
tot aangepaste inzichten leiden.

Nota Parkeren
Nota Parkeren - Parkeervisie 
beschrijft de knelpunten en 
vraagstukken rondom parkeren in 
Leiderdorp en hoe de gemeente 
deze gaat oplossen. Het document 
richt zich op de aanpak en bevat 
nog geen concrete maatregelen. Dat 
komt later, in het tweede deel van de 
Nota Parkeren: Beleidsuitwerking. 
Dat deel maken we nadat de 
gemeenteraad de parkeervisie heeft 
vastgesteld. 

Parkeeroverlast
Er zijn verschillende manieren 
(instrumenten) om parkeeroverlast 
aan te pakken. Leiderdorp gebruikt 
die parkeerinstrumenten in de 
volgende volgorde.
1. Benutten: meer parkeren op 
opritten en carports of beter gebruik 
van parkeerplaatsen die iets verder 
liggen.
2. Beïnvloeden: aanmoedigen 
van ander autogebruik door 
verbetering van openbaar vervoer en 
fietsverbindingen of beschikbaarheid 
van deelauto’s. 
3. Beheersen: zorgen dat de 
juiste doelgroep op de juiste plek 
parkeert door een vorm van een 
parkeermaatregel (parkeerregulering); 
4. Bijbouwen: aanleg van extra 
parkeerplaatsen op straat of in een 
parkeergarage.

Parkeren op de juiste plek
In verschillende delen van Leiderdorp 
– zoals in Zijlkwartier en rond het 
Alrijne ziekenhuis/WOOON - is 
sprake van parkeeroverlast door 
‘gebiedsvreemde’ parkeerders. 
Dat zijn parkeerders die niet in het 
gebied hoeven zijn maar er wel hun 
auto parkeren. De gemeente gaat 
dit type parkeeroverlast aanpakken. 
Dat gebeurt door in zo’n gebied 
parkeerregulering in te voeren. Dit is 
nieuw in het parkeerbeleid.

Parkeerregulering is een 
beheersinstrument. Er zijn 
verschillende vormen:
•  betaald parkeren met 

parkeervergunningen voor 
belanghebbenden. Parkeren 
blijft voor inwoners en bezoekers 
mogelijk.

•  vergunninghoudersparkeren. 
Parkeren is dan alleen mogelijk 
voor bestuurders die een 
vergunning hebben. Voor 
bezoekers van vergunninghouders 
is parkeren wel mogelijk.

•  parkeerschijfzone (blauwe zone). 
In zo’n zone kan korte tijd worden 
geparkeerd. Bewoners kunnen 
een ontheffing krijgen.

De ernst van de parkeeroverlast 
bepaalt welke vorm van 
parkeerregulering wordt gekozen. 
De parkeervisie zegt nog niet 
in welke delen van Leiderdorp 
parkeerregulering wordt ingevoerd. 
Dat gebeurt na vaststelling van de 
parkeervisie. Uitgangspunt is wel 
dat invoering niet mag leiden tot 
parkeeroverlast in andere wijken en 
buurten. De parkeervisie beschrijft 
ook hoe belanghebbenden bij keuzes 
worden betrokken.

Te weinig parkeerplaatsen
In de wijken Doeskwartier, Buitenhof, 
Leyhof is parkeeroverlast doordat 
er vooral in de nacht te weinig 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 
Dit probleem gaat de gemeente 
oplossen door het mobiliteitsgedrag 
van bewoners te beïnvloeden (minder 
autobezit) en door parkeerplaatsen 
op eigen terrein of in de omgeving te 
benutten (parkeren op afstand). Ook 
wil de gemeente in samenspraak 
met bewoners onderzoeken of er 
draagvlak is om parkeerregulering in 
te voeren.

Andere vraagstukken
Naast de aanpak voor 
parkeeroverlast beschrijft de 
parkeervisie hoe de gemeente 
omgaat met fietsparkeren en met 
parkeren bij nieuwbouwprojecten.

Mobiliteitsbeleid
De Nota Parkeren is onderdeel van 
het mobiliteitsbeleid van Leiderdorp. 
Eerder verschenen de nota’s 
Circulatie, Langzaam Verkeer, en 
Openbaar Vervoer. De vier nota’s zijn 
een uitwerking van de mobiliteitsvisie 
Bereikbaar en Op Weg, die de 
gemeenteraad in 2020 vaststelde. 
Lees meer op www.leiderdorp.nl/
mobiliteitsplan.

Verkiezingsmarkt in Winkelhof:  
12 maart
Op zaterdag 12 maart is er een 
verkiezingsmarkt in de Winkelhof. 
Hier staan alle partijen die meedoen 
aan de raadsverkiezingen van 14, 
15 en 16 maart. Deze is inmiddels 
een Leiderdorpse traditie. Tijdens de 
verkiezingsmarkt kunt u spreken met 

vertegenwoordigers van de politieke 
partijen PvdAGroenLinks, LPL, VVD, 
D66, CDA en ChristenUnie-SGP. 
Bezoekt u ook de verkiezingsmarkt 
op 12 maart van 10.00 tot 13.30 uur 
in de Winkelhof?



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Bospolder
Verbouwen van het bestaande 
gebouw, plaatsen nieuwbouw kas en 
het plaatsen
van verlichting op terrein (OLO 
6776821)
Locatie: Bospolder 11
Datum ontvangst: 1 maart 2022

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak (OLO 6779781)
Locatie: Koningstraat 12
Datum ontvangst: 2 maart 2022

Elizabethhof
Plaatsen van een lichtreclame Ingang 
bovenop de luifel (OLO 6787417)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 4 maart 2022

Ouderzorg
Uitvoer van de graafwerkzaamheden 
in de achtertuin (OLO 6747771)
Locatie: Loevestein 41
Datum ontvangst: 6 maart 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Doeskwartier
Vervangen van de kozijnen in de 
voorgevel en het maken van diverse 
constructieve doorbraken (OLO 
6602239)
Locatie: Tuinstraat 5
Datum besluit: 4 maart 2022

Buitenhof
Vergroten van de 2e verdieping door 
het optrekken van de achtergevel 
(OLO 6582899)
Locatie: Muzenlaan 2
Datum besluit: 3 maart 2022

Een kapvergunning voor het 
terugsnoeien van één Sierappel 

(Malus) (OLO 6662757). De reden 
voor het terugsnoeien is dat de Malus 
niet als boom geplant is.
Locatie: Hoogmadeseweg ter hoogte 
van Wilgenpark 16
Datum besluit: 1 maart 2022
Herplantplicht: De Malus zal na het 
terugsnoeien weer uitlopen dus er 
volgt geen herplant.

Een kapvergunning voor vier Acacia 
(Robinea pseudoacacia) en één Bol 
Sierkers (Prunus eminens) (OLO 
6664341). De reden voor de kap is 
dat twee Robinea dood zijn en twee 
Robinea en de Prunus in zeer slechte 
staat zijn.
Locatie: Goudestein
Datum besluit: 1 maart 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 

2022/2023 worden er zeven Rode 
Esdoorns (Acer rubrum) geplant op 
de huidige locatie.

Een kapvergunning voor één Es 
(Fraxinus excelsior) (OLO 6664417). 
De reden voor de kap is dat de boom 
geringd is en als gevolg hiervan 
doodgaat.
Locatie: Florijn 2
Datum besluit: 1 maart 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2022/2023 wordt er een Esdoorn 
(Acer x freemanii)  geplant op de 
huidige locatie.

Uitnodiging: praat mee over de 
toekomst van Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp nodigt u uit 
om mee te denken over de toekomst 
van Leiderdorp. Uw mening is 
belangrijk bij het maken van een 
omgevingsvisie.

Als gevolg van de Omgevingswet 
moeten alle gemeenten in Nederland 
een omgevingsvisie hebben. 
Hierin staat wat de plannen zijn 
voor het dorp en haar omgeving 
op het gebied van onder meer 
duurzaamheid, groen, bouwen, 
verkeer, gezondheid en veiligheid. 
Het is een visie voor een langere 
periode. Gemeente Leiderdorp maakt 
deze visie samen met inwoners, 
ondernemers en (maatschappelijke) 
organisaties. 
 
Waarom is een omgevingsvisie 
belangrijk? 
In de omgevingsvisie geven we aan 
wat we willen verbeteren, wat we 
willen houden of beschermen. Het 
gaat over welke keuzes wij moeten 
maken. Keuzes op het gebied van 

wonen, werken, bereikbaarheid per 
fiets, auto en openbaar vervoer. 
Maar ook over verbetering van 
het landschap en het overgaan op 
duurzame energie voor een nog 
mooier Leiderdorp. Onderwerpen 
waar wij graag uw mening over 
horen.
 
Denkt u mee?  
U bent van harte welkom om mee te 
denken op donderdag 24 maart om 
19.00 uur in het gemeentehuis van 
Leiderdorp. Het programma start om 
19.30 uur. U kunt zich aanmelden tot 
uiterlijk 22 maart door te mailen naar 
omgevingsvisie@leiderdorp.nl. 

Ketenpartners, lokale ondernemers 
en maatschappelijke organisaties 
verwachten wij op een ander 
tijdstip. Zij ontvangen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging.

Meer informatie over de 
omgevingsvisie kunt u vinden op 
www.leiderdorp.nl/omgevingsvisie. 

Hulp bij 
stemmen
Op 16 maart zijn de verkiezingen 
voor de gemeenteraad. Weet 
u nog niet op welke partij u 
wilt stemmen? Vul dan het 
kieskompas in op leiderdorp.
kieskompas.nl. Na het invullen 
weet u welke Leiderdorpse 
politieke partijen dichtbij uw 
standpunten staan en welke er 
wat verder van af.

Wat is het Kieskompas? 
Samen met de Leiderdorpse 
politieke partijen heeft het 
kieskompas onderwerpen 
verzameld die in Leiderdorp 
spelen. Daarvan hebben zij 30 
stellingen gemaakt. Deze kunt 
u beantwoorden met ‘helemaal 
mee eens’ tot ‘helemaal niet 
mee eens’. Bij het invullen kunt 
u aangeven welke thema’s u 
belangrijk vindt. Daarna komt de 
uitslag. 

Wilt u weten wat de partijen van 
de stellingen vinden? Na het 
invullen kunt u bovenin klikken op 
‘Wat vinden de partijen?’. U vindt 
dan per stelling het standpunt van 
de partijen. Bij ‘Over de partijen’ 
vindt u meer informatie over iedere 
partij.

Uitslagenavond 
in gemeentehuis:  
16 maart
Op 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Enkele 
stembureaus zijn ook al open op 14 
en 15 maart. Het volledige overzicht 
vindt u op www.leiderdorp.nl. De 
eerste uitslagen volgen in de loop 
van de woensdagavond. Iedereen 
is welkom bij de uitslagenavond in 
het atrium van het gemeentehuis in 
Leiderdorp. Deze begint om 22 uur. 

Boterhuispolder dicht vanwege 
broedende weidevogels
Van 15 maart tot 18 juni sluiten 
wij de Boterhuispolder om (weide)
vogels de rust te geven hun eieren 
uit te broeden en hun kuikens 
met succes groot te brengen. 
Vooral vogels die hun nest op de 
grond hebben, kunnen makkelijk 
verstoord worden. Verstoringen, 
vaak onbedoeld en ongemerkt, 
leiden tot verspilling van energie 
die de vogels hard nodig hebben 
voor het broeden. Voor sommige 
soorten is rust zelfs voorwaarde 
voor broedsucces. Het weiland in de 
Boterhuispolder is van levensbelang 
voor de weidevogels in Leiderdorp. 
Weidevogels halen hun voedsel uit de 
polder: wormen, insecten en larven, 
soms ook zaden, zoetwatermossels 
en andere kleine diertjes. De polder 
heeft een hoge grondwaterstand en 
dat is superbelangrijk voor een rijk 
bodemleven, ook in de zomer. Er is 
dus voldoende te eten, ook voor de 
jonge kuikens die uit het ei kruipen in 
het voorjaar. 

De Boterhuispolder is zelfs één van 
de weinige gebieden in Europa waar 
de weidevogels zich voortplanten. 
Ze maken hun nesten op de grond, 
nauwelijks meer dan een kuiltje in het 
gras dat enige bescherming biedt. 
Het meest opvallend in de weilanden 
zijn de steltlopers met hun lange 
poten: grutto, kievit, tureluur en 
scholekster. Er nestelen in de 
Boterhuispolder naar verhouding veel 
grutto’s en dat is bijzonder. De grutto 
is namelijk een gevoelige vogel. Deze 
houdt niet van straatverlichting en 
blijft weg als de leefomstandigheden 
niet goed zijn of wanneer er veel 
mensen zijn. 

Samen jagen kieviten en grutto’s 
kuiken- en eierdieven weg als 
kraaien, reigers en buizerds. Mensen 
en honden zijn echter een maatje te 
groot. Wij zijn dus even niet welkom 
in deze polder. Na juni kan iedereen 
weer volop genieten van dit oer 
Hollands stukje Leiderdorp.

Mooi Leiderdorp
“Zonsopkomst bij de Ruige 
Kade genomen van onder de 
Achthovenerbrug.” Bedankt voor 

het insturen van deze prachtige foto 
Ingrid Faber! 

Landelijke Compostdag: 26 maart
Op deze dag kunnen alle inwoners 
van Leiderdorp compost in zakken 
ophalen op de gemeentewerf 

(milieustraat). U mag er maximaal drie 
meenemen.

Landelijke Opschoondag: 19 maart
Afval op straat heeft veel nadelen. 
Het ziet er niet mooi uit, maar is 
ook slecht voor het milieu. Elk jaar 
is er één dag waarop we hier extra 
aandacht aan geven. We ruimen 

dan samen op, tijdens de Landelijke 
Opschoondag. Wilt u ook helpen? 
Lees meer op www.goedleiderdorp.
nl/landelijke-opschoondag



Een kapvergunning voor het snoeien 
van Wilgen (OLO 6668671). De 
reden van het terugsnoeien is dat de 
Wilgen watermerkziekte hebben. Om 
ze nog een kans te geven moeten de 
Wilgen teruggesnoeid worden.
Locatie: Heinsiuslaan achter laad- en 
losplaats van Winkelhof
Datum besluit: 1 maart 2022
Herplantplicht: De Wilgen worden 
alleen teruggesnoeid en niet gekapt 
dus er volgt geen herplant.

Een kapvergunning voor een 
Kastanje (OLO 6664795). De 
reden voor de kap is dat boom 
kastanjebloedingsziekte heeft.  
Locatie: Achthovenerweg 49
Datum besluit: 1 maart 2022
Herplantplicht: Er wordt een Kastanje 
of Noot geplant op de huidige locatie.

Een in-/uitritvergunning (OLO 
6687557).
Locatie: Hoofdstraat 85
Datum besluit: 1 maart 2022

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Kerkwijk
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 
6518197)
Locatie: Lindelaan 16  
Uiterlijke beslisdatum: 16 april 2022

Plaatsen van een dakopbouw (OLO 
6514487)
Locatie: Lindelaan 14  
Uiterlijke beslisdatum: 13 april 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. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 

Een Evenementenvergunning voor 
Unity NL on Tour Koningsdag op 27 
april 2022
Locatie: Statendaalderplein
Datum aanvraag: 26 februari 2022 
 
Een Evenementenvergunning voor 
Koningsdagfestiviteiten bij café 
restaurant de Hollandsche Tuyn op 
27 april 2022
Locatie: Hoofdstraat 24
Datum aanvraag: 2 maart 2022

Een Evenementenvergunning voor 
een Roei-driekamp Asopos de Vliet 
op 14 mei 2022
Locatie: Zijstroom 137
Datum aanvraag: 4 maart 2022

Uw (schriftelijke) reactie over deze 
vergunningen kunt u binnen 2 weken 
sturen naar Gemeente Leiderdorp, 
t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 
2350 AA Leiderdorp. De aanvraag 
ligt 2 weken ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis.

VERLEEND

Incidentele standplaatsvergunning 
voor de Glutenvrije Markt voor de 
verkoop van glutenvrije tosti’s
op zaterdag 2 april 2022 van 10:00 – 
16:00 uur
Locatie: Lijnbaan 8
Datum besluit: 3 maart 2022

De bezwarentermijn van de verleende 
APV-vergunningen loopt zes weken 
vanaf de dag na verzending van de 
vergunning.

Op grond van het bepaalde in de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden  binnen 6 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.

MELDINGEN

Een Evenementenmelding ten 
behoeve van de Ringvaart Regatta 
op 25 mei 2022
Locatie: De Zijl
Datum aanvraag: 1 maart 2022


