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

COLLECTE 
27 maart t/m 2 april 2022 
ZOA

3 t/m 9 april 2022
Fonds Gehandicaptensport

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

AGENDA

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

Meer informatie over de gemeenteraad van Leiderdorp?
Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Wat te doen tegen meeuwennesten?
Meeuwen gaan in deze periode op 
zoek naar een geschikte plek om een 
nest te bouwen. U kunt voorkomen 
dat dit gebeurt op uw dak door deze 
goed schoon te maken. Dit zorgt 
ervoor dat meeuwen geen materiaal 
vinden om nesten te bouwen. U kunt 
ook draden, pinnen of een net op uw 
dak plaatsen. Dit maakt het minder 
geliefd. 

Vooral platte daken, dakkapellen 
en half schuine daken zijn de 
ideale plek voor het bouwen van 
een nest. Zodra meeuwen nesten 
hebben gemaakt, mag je deze niet 

weghalen. Het zijn beschermde 
vogels. Pas als de meeuw en 
haar jongen zijn vertrokken, mag 
je het nest verwijderen. Meeuwen 
kunnen agressief zijn tijdens het 
broedseizoen. Dit omdat zij hun 
jongen willen beschermen.

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.

Steun voor digitaliseren MKB
Ondernemers kunnen een voucher 
aanvragen voor digitaliseren van hun 
bedrijf. Deze vergoedt de kosten 
tot een bedrag van maximaal 1000 
euro. Aanvragen kan vanaf 31 maart 
12.00 uur. U kunt de waardebon 
bijvoorbeeld gebruiken voor het 
verbeteren van de website of 
webshop. Voor het verzorgen van uw 
digitale veiligheid. Maar ook voor het 
automatiseren van uw administratie. 
U vraagt de waardebon aan op 

www.economie071.nl. Hiervoor heeft 
u een offerte van een leverancier 
nodig. Wacht hier dus niet te lang 
mee. Wilt u overleggen met een 
coach? Maak dan een afspraak 
voor een gesprek op de website van 
Economie071.

Voor en na de zomer zijn er nog 
mogelijkheden tot aanvragen. In elke 
ronde zijn 50 bonnen beschikbaar. 
Wees er dus snel bij!

BespaarteGOED alleen voor 
huurders
Vanaf nu kunnen alleen 
huurders nog meedoen aan 
de bespaarteGOED-actie. 
Hiermee kunnen ze tot 75 
euro aan producten kopen die 
energie besparen. De actie 
heeft het maximale budget voor 
woningbezitters bereikt. 
Dit betekent dat deze niet meer 
mee kunnen doen. Voor huurders is 

nog voldoende budget beschikbaar. 
Meer informatie vindt u op 
wwww.goedleiderdorp.nl. 

Denk mee over ondergrondse 
warmteleiding 
Wilt u meedenken over de 
ontwikkeling en aanleg van 
WarmtelinQ+? Vul dan de enquête 
in op www.warmtelinq.nl. U kunt 
ook de QR-code scannen. Invullen 
van de vragenlijst duurt ongeveer 10 
minuten. Dit kan tot uiterlijk 11 april. 

Wat is WarmtelinQ+?
Dit is een ondergrondse 
hoofdtransportleiding voor heet 
water. Hiermee zijn woningen 
en bedrijven in Zuid-Holland te 
verwarmen. De warmte is afkomstig 
van bedrijven in de Rotterdamse 
haven. De leiding loopt van de 
Rotterdamse haven via Vlaardingen 
naar Den Haag. De aanleg van dit 
deel start naar verwachting in 2022. 
Onderzoek vindt plaats of de leiding 
naar Leiden is te verlengen. 

Onderzoek warmteleiding 
Rijswijk-Leiden
De leiding gaat door het 
grondgebied van verschillende 

gemeenten. Het heeft invloed op 
de samenleving en omgeving. 
Gasunie en provincie Zuid-Holland 
willen iedereen vroeg betrekken. 
Na de enquête vinden verschillende 
gesprekken plaats. U kunt in de 
enquête aangeven of u verder wilt 
praten.

De vragenlijst liever op papier 
invullen?
Bel dan onderzoeksbureau Citisens. 
Zij zijn bereikbaar op werkdagen 
tussen 10.00 en 17.00 uur. Dit 
kan op het gratis nummer 0800-
7575755 .

Inloopspreekuur 
Rik van Woudenberg
Afgelopen maandag was het laatste inloopspreekuur van wethouder 
Rik van Woudenberg. Per 1 april werkt hij niet meer voor de gemeente 
Leiderdorp. 

Astrid.Schouten
Notitie
u ipv je

Astrid.Schouten
Notitie
u ipv je



BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Voorhof
Vernieuwen kozijnen en plaatsen 
aanbouw tussen voorgevel en schuur 
(OLO 6811889- LDPZ2022-
0000079)
Locatie: Dotterbloemkreek 78
Datum ontvangst: 21 maart 2022

Achthoven
Herindelen zolder, plaatsen dakramen 
en verbindingsgang 
(OLO 6842511 – LDPZ2022-000081)
Locatie: Achthovenerweg 7
Datum ontvangst: 23 maart 2022

Doeskwartier
Dakkapel voorzijde woning 
(OLO 6842511 – LDPZ2022-000080)
Locatie: Hubrechtstraat 25
Datum ontvangst: 23 maart 2022

Buitenhof
Ontheffing bestemmingsplan ten 
behoeve van de Friends woning 
(OLO 6842943 – LDPZ2022-000082)
Locatie: Muzenlaan 69
Datum ontvangst: 24 maart 2022

Kerkwijk
Dakkapel voorzijde woning 
(OLO 6829609 – LDPZ2022-000083)
Locatie: Leithonpark 1
Datum ontvangst: 24 maart 2022

Doeskwartier
Nieuwbouw 3 woningen 
(OLO 6846011 – LDPZ2022-000084)
Locatie: Hoofdstraat nabij 205
Datum ontvangst: 24 maart 2022

Doeskwartier
Nieuwbouw 4 woningen 
(OLO 6845973 – LDPZ2022-000085)
Locatie: Hoofdstraat tussen 211 en 
221
Datum ontvangst: 24 maart 2022

Ouderzorg
Plaatsen dakkapel op linker dakvlak 
(OLO 6851413 – LDPZ2022-000086)
Locatie: Sijpestein 8
Datum ontvangst: 25 maart 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

De Bloemerd
Plaatsen van gevelreclame 
(OLO 6296073) LDPZ2021-000273
Locatie: Bloemerd 1B
Datum besluit: 21 maart 2022

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

Mooi Leiderdorp 
”Zicht op de drie molens vanaf de Munnikenpolder’’ Bedankt voor het insturen 
van deze schitterende foto Marijke Damen.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Zijlkwartier
Het plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6473077 / LDPZ2021-000335)
Locatie: Meijelaan 13
Uiterlijke beslisdatum: 24 maart 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

Incidentele standplaatsvergunning 
Koningsdag 2022 door restaurant La 
Palazzina 
Locatie: vanaf de hoek 
Hoogmadeseweg 1 en Kastanjelaan
Datum aanvraag: 17 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 

Incidentele standplaats voor plaatsen 
“Spacebuzz” op 6 april 2022 van 
07.30 tot 13.30 uur
Locatie: parkeerplaats De Bloemerd 
Datum besluit: 23 maart 2022

Vergunning voor aubade op 
Koningsdag, 27 april 2022 van  
09.00 tot 09.30 uur
Locatie: in de tuin van de 
Protestantse Kerk aan de 
Hoofdstraat in Leiderdorp.
Datum besluit: 24 maart 2022

Vergunning voor plaatsen van 
transformatorstation door Alliander.
Locatie: Kerveltuin 8 (sectie B, 
perceelnummer 5770)
Datum besluit: 24 maart 2022

Vergunning voor stille tocht op 
woensdag 4 mei 2022 van 19.30 tot 
20.00 uur 
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 

19 naar begraafplaats aan de 
Hoogmadeseweg 60B
Datum besluit: 24 maart 2022

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

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.

MELDINGEN

Presentatie cultuurcoach op zaterdag 
30 april 2022 van 10.00 tot 19.00 uur
Locatie: Hoek Laan van Berendrecht 
en Engelendaal 

VERKEERSBESLUITEN 

Opheffen éénrichtingsverkeer 
Droststraat
Het college van B&W nam op 29 
maart een verkeersbesluit. Daarin 
staat dat de Droststraat geen 
éénrichtingsverkeer blijft. Er komt 
tweerichtingsverkeer. Het besluit is 
volgens de Wegenverkeerswet uit 
1994.

De reden dat het college dit besluit 
neemt, is de nota circulatie. Deze 
werd oktober 2020 vastgesteld door 
de gemeenteraad. Hierin staat dat 
de Droststraat tweerichtingsverkeer 
krijgt. Zo zijn de Droststraat en de 
wijk Zijlkwartier beter bereikbaar. 

De stukken zijn gepubliceerd in 
het digitale gemeenteblad op 30 
maart 2022. Om deze in te zien 
gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad. Klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder 
'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)' voor 
'verkeer'. Tenslotte klikt u op 'start 
zoekopdracht'.

U kunt de stukken ook inzien bij 
de receptie van het gemeentehuis 
(tijdens openingstijden). Dit kan van 
30 maart tot en met 11 mei 2022. 

Belanghebbenden kunnen op grond 
van hoofdstuk 6 van de Algemene 
wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
tegen het verkeersbesluit indienen. 
Deze stuurt u naar de burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp. 
Het adres is postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Opsturen kan tot en met 
11 mei 2022.
--
Fietspad Laan van Berendrecht
Het college van B&W nam op 28 
maart het besluit dat er een fietspad 
komt op de Laan van Berendrecht. 
Dit is volgens de Wegenverkeerswet 
uit 1994.

De basis van dit besluit is de nota 
Langzaam verkeer. Deze werd in 
oktober 2020 vastgesteld door de 
gemeenteraad. Hierin staat dat in 
de huidige situatie op de Laan van 
Berendrecht wandelaars en fietsers 
van dezelfde ruimte gebruikmaken. 
Dit zorgt voor onbegrip en gevoel van 
onveiligheid bij gebruikers. Om de 
verkeersveiligheid te verbeteren komt 
daarom op de Laan van Berendrecht 
een deel voor alleen fietsers en een 
voor voetgangers.

De stukken zijn gepubliceerd in 
het digitale gemeenteblad op 30 
maart 2022. Om deze in te zien 
gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad. Klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder 
'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)' voor 
'verkeer'. Tenslotte klikt u op 'start 
zoekopdracht'.

U kunt de stukken ook inzien bij 
de receptie van het gemeentehuis 
(tijdens openingstijden). Dit kan van 
30 maart tot en met 11 mei 2022. 

Belanghebbenden kunnen op grond 
van hoofdstuk 6 van de Algemene 
wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
indienen tegen het verkeersbesluit. 
Deze stuurt u naar de burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp. 
Het adres is postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Dit kan tot en met 11 mei 
2022.

Astrid.Schouten
Notitie
het woordje de weghalen




