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

COLLECTE 

13 t/m 19 maart 2022 
Amnesty International 

20 t/m 26 maart 2022 
ReumaNederland

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

AGENDA

19 maart
Landelijke Opschoondag
www.goedleiderdorp.nl/landelijke-
opschoondag/

23 maart
Gemeenteraadsvergadering
20.30 uur
Gemeentehuis
Live te bekijken op raadleiderdorp.nl

24 maart
19.00 uur
Gemeentehuis
Meedenkavond omgevingsvisie
www.leiderdorp.nl/omgevingsvisie

26 maart
Landelijke Compostdag
U ontvangt compost, Milieustraat

6 april
Fietstraining Doortrappen
Clubgebouw RCL
www.leiderdorp.nl/fi etstraining

Gemeenteraadsvergadering
Op maandag 23 maart is er een gemeenteraadsvergadering. U bent 
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint 
om 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U kunt de 
vergadering ook live bekijken op www.raadleiderdorp.nl.

Agenda
1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Mededelingen
4.  Toelating raadsleden nieuwe gemeenteraad
5.  Afscheid oude raad en vertrekkende raadsleden
6.  Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op 
www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 
griffi e. Stuur een e-mail naar griffi e@leiderdorp.nl of bel naar 
(071) 54 58 500.

Gratis energiebesparende producten 
voor huurders
De wagen met energiebesparende 
producten (roadshow) komt weer 
naar Leiderdorp. 

Tijd en locaties:
• Zaterdag 19 maart op de 

parkeerplaats Iepenschans-
Zuiderschans
Tussen 9.00 uur en 17.00 uur

• Zaterdag 26 maart op de 
parkeerplaats Houtschans-
Beukenschans
Tussen 9.00 en 17.00 uur

Bij de wagen kunt u een pakket 
ophalen met producten die energie 
in huis besparen. Deze actie is nu 
alleen nog voor huurders. U kunt er 
ook in gesprek met een adviseur voor 
energiebesparing of met een van de 
Leiderdorpse EnergieAmbassadeurs. 
Zij kunnen u helpen nog meer 
energie (en kosten) te besparen in 
huis. Neem wel een brief mee van 
de verhuurder om aan te tonen dat u 
huurder bent. Bijvoorbeeld een brief 
van de verhuurder, of de brief over 
deze actie als u in de buurt van De 
Schansen woont.

Mooi Leiderdorp 
‘’Een mooi kiekje van de Oude Rijn 
en Stierenbrug. Groet, Arno Centen.’’ 

Bedankt voor het sturen van deze 
prachtige foto!

Problemen bij inschrijvingen omgevingsvisie
Wij nodigden u vorige week uit om op 
donderdag 24 maart mee te denken 
over de omgevingsvisie. Door een 
technische storing hebben wij helaas 
veel aanmeldingen niet ontvangen. 
Wij vragen belangstellenden daarom 
zich opnieuw aan te melden.  

Wilt u meedenken over de 
toekomst van Leiderdorp? Geef 
u dan uiterlijk 22 maart  op voor 
de meedenkavond. Dat kan door 
te mailen naar omgevingsvisie@
leiderdorp.nl. Ketenpartners, lokale 
ondernemers en (maatschappelijke) 
organisaties verwachten wij op een 
ander tijdstip. 

Zij ontvingen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging.

De avond vindt plaats in het 
gemeentehuis. Vanaf 19.00 uur 
bent u welkom, om 19.30 uur start 
het programma. Meer informatie 
vindt u op www.leiderdorp.nl/
omgevingsvisie.



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Uitvoer van de graafwerkzaamheden 
in de achtertuin (OLO 6805901) 
Locatie: Loevestein 41
Datum ontvangst: 10 maart 2022

Buitenhof
Plaatsen van een uitbouw op de 1e 
verdieping (OLO 6812275)
Locatie: Hoefsmid 9
Datum ontvangst: 13 maart 2022

Een kapvergunning voor een es 
(OLO 6629953). De reden voor de 
kap is dat boom essentaksterfte 
heeft en er op de plek van de boom 
een ondergrondse container wordt 
geplaatst.  
Locatie: Heelblaadjespad
Datum aanvraag: 7 januari 2022
Herplantplicht: er worden drie nieuwe 
bomen geplant in de buurt van de 
huidige locatie.

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6514487) LDPZ2021-000344
Locatie: Lindelaan 14
Datum besluit: 7 maart 2022

Kerkwijk
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6518197) LDPZ2021-000345
Locatie: Lindelaan 16
Datum besluit: 7 maart 2022

Oranjewijk
Isoleren van de kopgevel aan de 
buitenzijde van de woning (OLO 
6645153) LDPZ2022-000009
Locatie: Wilhelminastraat 18
Datum besluit: 9 maart 2022

Elisabethhof
Plaatsen van twee schuifdeuren 
in de voorgevel (OLO 6674621) 
LDPZ2022-000023
Locatie: Elisabethhof 30
Datum besluit: 9 maart 2022

De Baanderij
Gedeeltelijk verbouwen van de 
bedrijfsruimte naar winkelruimte 
(OLO 6613111) LDPZ2021-000389
Locatie: Draadbaan 49
Datum besluit: 14 maart 2022

De bezwarentermijn van de verleende 
omgevingsvergunningen loopt zes 
weken vanaf de dag na verzending 
van de vergunning.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Oranjewijk
Wijzigen van de gevel bij de 
badkamer aan de voorzijde van de 
woning op de eerste verdieping 
(OLO 6617427) LDPZ2021-000392
Locatie: Wilhelminastraat 31
Uiterlijke beslisdatum: 27 april 2022

INGETROKKEN AANVRAGEN

Ouderzorg
Uitvoer van de graafwerkzaamheden 
in de achtertuin (OLO 6747771)
Locatie: Loevestein 41
Datum intrekking: 10 maart 2022

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 bezwaar 
maakt en de reden van bezwaar. 
Vergeet niet het bezwaarschrift te 
ondertekenen. U dient het te richten 
aan het college van burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, 
ter attentie van de commissie voor 
Bezwaar- en Beroepschriften, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND 

Incidentele standplaats voor het 
plaatsen van een “spacebuzz” op 22 
maart 2022 van 7.30 uur tot 13.30 uur
Locatie: Parkeerplaats De Bloemerd 
Datum besluit: 10 maart 2022
 
Een vergunning voor het plaatsen van 
een POP (point-of-presence)-locatie 
door KPN.
Locatie: Lijnbaan (sectie A, perceelnr. 
11275)
Datum besluit: 10 maart 2022

De bezwarentermijn van de verleende 
omgevingsvergunningen loopt zes 
weken vanaf de dag na verzending 
van de vergunning.

Bezwaarschrift indienen
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 moet ondertekend zijn 
en minimaal  bevatten: de naam en 
adres van de indiener, 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.

VERKEERS-
BESLUITEN
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 9 
maart 2022 besloten tot de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan de
 - Van Diepeningenlaan ter hoogte 

van perceelnummer 15 te 
Leiderdorp;

 - Zomerkade ter hoogte van 
perceelnummer 16 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 16 maart 
2022. Om de stukken in te zien gaat 
u naar de website  
www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest u ‘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 ook van  
16 maart 2022 tot en met 27 april 
2022 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (tijdens 
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 27 april 2022 de tijd.

GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp maken 
bekend dat het college op 8 maart 
2022 heeft besloten om Doeslaan 
32-34 alsnog niet aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Daarmee 
is het besluit van 7 januari 2021 
vernietigd. Toen wees het college 
het pand aan als gemeentelijk 
monument.

Als u het niet eens bent met dit 
besluit, kunt u beroep instellen. Dat 
kan binnen zes weken vanaf de dag 
na verzending van het besluit. U 
stelt beroep in bij de Rechtbank Den 
Haag, Postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit 
niet. Heeft u spoedeisend belang? 
Dan kunt u, naast het instellen van 
beroep, de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Den Haag 
verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Dat betekent 
dat u de rechter kunt verzoeken om 
snel een uitspraak te doen. Nog 
voordat het definitieve beroep wordt 
behandeld.

MELDINGEN

Fietstoertocht Joop Zoetemelk 
Classic op 19 maart 2022
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 7 maart 2022


