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

COLLECTE 
20 t/m 26 maart 2022 
ReumaNederland 

27 maart t/m 2 april 2022 
ZOA

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

AGENDA

26 maart
Landelijke Compostdag
U kunt compost ophalen op de 
milieustraat

30 maart
Gemeenteraadsvergadering
20.00 uur
Gemeentehuis
Live te bekijken op 
raadleiderdorp.nl

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

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

Facebook: gemeenteleiderdorp   Instagram: gemeenteleiderdorp       
Twitter: gem_leiderdorp         LinkedIn: gemeente-leiderdorp        

Gemeenteraadsvergadering
Op woensdag 30 maart is er een gemeenteraadsvergadering. U bent 
van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Deze begint om 20.00 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. Installatie nieuwe raadsleden
5. Aanwijzing tijdelijke zitplaatsen
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.

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Groot onderhoud Wilhelminabrug 
Leiden 
In de zomer van 2022 krijgt de 
Wilhelminabrug in de Hoge Rijndijk 
in Leiden groot onderhoud. Daarom 
kunt u er van 7 juni tot en met 14 
augustus niet overheen. Auto's 
worden dan omgeleid, vaarverkeer 
kan meestal wel doorgaan. Maar 
daarvoor geldt er soms een 
maximale hoogte. En op sommige 
dagen is de brug ook voor boten 
gesloten. De exacte planning van de 
werkzaamheden vindt u op www.
zuid-holland.nl/wilhelminabrug. 

Fietsers en voetgangers worden in 
deze periode omgeleid over de Julius 
Caesarbrug. Het autoverkeer met 
name over de Lammenschansweg 
en de Persant Snoepweg. Heeft u de 
mogelijkheid, neem dan de fi ets in 
plaats van de auto.

Meer informatie 
Op de website van de provincie 
en in de BouwApp kunt u de 
omleidingen vinden. Zoek dan op 
'groot onderhoud Wilhelminabrug 
Leiden'. Hier vindt u ook de planning 
van de werkzaamheden en alle 
andere belangrijke informatie. Ook is 
het contactcentrum van de provincie 
bereikbaar voor vragen: 070- 
4416622 en op zuid-holland@pzh.nl. 

Over het onderhoud
De Wilhelminabrug is van de 
provincie Zuid-Holland. Om de twaalf 
jaar onderhoudt de provincie al haar 
bruggen. Hiermee zorgt zij ervoor dat 
de brug veilig blijft en dat verkeer er 
goed en veilig overheen kan rijden.

Fietstraining op 6 april
Hoe blijf ik zo lang mogelijk veilig en fi t op 
de fi ets?
Een fi etsongeluk zit in een klein 
hoekje. Zorg daarom dat u alert en fi t 
deelneemt aan het verkeer. U houdt 
dan langer plezier van het fi etsen. 
Het project Doortrappen kan u hierbij 
helpen. Kom op woensdag 6 april 
naar de fysieke fi etstraining van 
Doortrappen bij het clubgebouw van 
RCL, Bloemerd 2 te Leiderdorp.
Er staan verschillende onderdelen 
op het programma. Bijvoorbeeld een 
check voor uw (elektrische) fi ets en 
een behendigheidsparcours.

Aanmelden
Wilt u meedoen? Geef u dan voor 
30 maart op. Dit kan door het 
aanmeldformulier in te vullen op 
www.leiderdorp.nl/fi etsen. Het 
ligt ook bij de receptie van het 
gemeentehuis, bij de receptie 
van Incluzio in de Sterrentuin 
(Van Diepeningenlaan) en bij de 
bijeenkomsten van De Derde Helft in 
het clubgebouw van RCL (woensdag) 
of LSC Alecto (donderdag), beide in 
de Bloemerd.

Mooi Leiderdorp 
‘’Tijdens een wandeling door 
het park, de Heemtuin en het 
nabijgelegen natuurgebied heb ik 
deze foto genomen. Prachtig weer! 

Mooie kleuren!’’ Bedankt voor het 
insturen van deze schitterende foto 
Els Jasperse.



BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Binnenhof
Plaatsen van een warmtepomp en 
airco op de dakkapel (OLO 6818929) 
LDPZ2022-000072
Locatie: Reviusdreef 13
Datum ontvangst: 15 maart 2022

Ouderzorg
Dichtbouwen van het balkon aan de 
achterzijde van de woning 
(OLO 6819367) LDPZ2022-000071

Locatie: Heemraadlaan 36
Datum ontvangst: 15 maart 2022

De Baanderij
Herindeling bedrijfspand 
(OLO 6818847) LDPZ2022-000070
Locatie: Lijnbaan 12
Datum ontvangst: 15 maart 2022

Zijlkwartier
Vervangen van de kozijnen eerste 
verdieping in de voorgevel 
(OLO 6817927) LDPZ2022-000069
Locatie: Steenbakkerslaan 12
Datum ontvangst: 15 maart 2022

Achthoven
Plaatsen van een erfafscheiding en 
hek (OLO 6591219) 
LDPZ2022-000073
Locatie: Achthovenerweg 60

Feest in de kinderboerderij
De eerste lammetjes en geitjes zijn geboren. Komt u binnenkort op 
kraambezoek? 

Datum ontvangst: 16 maart 2022

Kerkwijk
Plaatsen van een hekwerk aan 
de achterzijde (OLO 6827363) 
LDPZ2022-000077
Locatie: Dr. de Bruijnestraat 33
Datum ontvangst: 17 maart 2022

Ouderzorg
Maken van een constructieve 
doorbraak (OLO 6828393) 
LDPZ2022-000075
Locatie: Rosenburg 35
Datum ontvangst: 17 maart 2022

Plaatsen schuine kap over dakterras 
op tweede etage (OLO 6832657) 
LDPZ2022-000076
Locatie: Baljuwstraat 17
Datum ontvangst: 20 maart 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Veranderen van een draagconstructie 
aan de Hoofdstraat 108 
(OLO 6734025) LDPZ2022-000042
Locatie: Hoofdstraat 108
Datum besluit: 14 maart 2022

De Vogelwijk
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6576515) LDPZ2021-000375
Locatie: Scholeksterstraat 1
Datum besluit: 14 maart 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Voorhof
plaatsen van een airco unit op het 
dak (OLO 6652107) 
LDPZ2022-000010
Locatie: Boekweitkamp 40
Uiterlijke beslisdatum: 10 mei 2022

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwaartermijn 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

AANGEVRAAGD

Evenementenvergunning 
Bevrijdingstaptoe op 8 mei 2022
Locatie: RCL, Bloemerd
Datum aanvraag: 7 maart 2022

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

VERLEEND 

Vergunning voor het plaatsen 
van driehoekige reclameborden 
Hogeschool Den Haag van 21 maart 
tot en met 1 april 2022
Locatie: langs het Engelendaal en de 
Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 14 maart 2022

De bezwaartermijn van de verleende 
apv-vergunning loopt zes weken 
vanaf de dag na verzending van de 
vergunning.

Bezwaar maken
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.

NOODKAP

Een eik (Querqus Robur) aan de 
Bloemerd op de hoek van veld 1 aan 
de kant van de Dwarswatering. De 
reden van de kapaanvraag is dat de 
boom dood is en een risico vormt. In 
plantseizoen 2022/2023 wordt een 
tamme kastanje (Castanea sativa) 
teruggeplaatst. 

Een es (Fraxinus Excelsior) aan het 
Eiland bij Klimopzoom nummer 123. 
De reden voor de kapaanvraag is dat 
de boom dood is en een risico vormt. 
In plantseizoen 2022/2023 wordt 
een lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
teruggeplaatst. 

Een goudes (Fraxinus Excelsior 
Jaspidea) aan de Willem de 
Zwijgerlaan bij nummer 47. Uit de 
boomveiligheidscontrole blijkt dat 
deze een risicoboom is. Bij het 
vervangen van de riolering in de 
Oranjewijk wordt een nieuwe boom 
geplant.


