
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 6 APRIL 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 
3 t/m 9 april 2022
Fonds Gehandicaptensport

10 t/m 16 april 2022
Hartstichting

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

AGENDA

10 april
Vroege Vogels Excursie in park 
De Houtkamp
8.00 tot 9.30 uur
Park de Houtkamp
www.goedleiderdorp.nl/vroege-
vogels-excursie/

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.

Andere datums voor ophalen afval
Er komen verschillende feestdagen 
aan. Daarom veranderen er een 
aantal datums waarop wij het afval 
ophalen:

- op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) 
legen wij de ondergrondse 
containers volgens schema;

- de GFT-wijk van maandag 18 april 
(Tweede Paasdag) zamelen wij in 
op dinsdag 19 april;

- de papierwijk van dinsdag 19 april 
zamelen wij in op zaterdag 
23 april;

- de restafvalwijk van woensdag 
27 april (Koningsdag) zamelen wij 
in op donderdag 28 april;

- de papierwijk van woensdag 
27 april (Koningsdag) zamelen wij 
in op zaterdag 30 april;

- de donderdagwijken (GFT) van 
5 mei zamelen wij in op vrijdag 
6 mei.

Politiek forum gaat niet door
Het politiek forum van 11 april wordt afgelast. De onderwerpen op 
de agenda worden alleen in de raad van 19 april behandeld en niet 
voorbesproken in het politiek forum. 

Openingstijden tijdens feestdagen
Milieustraat
Goede Vrijdag (vrijdag 15 april)
Open tot 12.30 uur

Tweede Paasdag (maandag 18 april)
Gesloten

Koningsdag (woensdag 27 april)
Gesloten

Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei)
Gesloten

Gemeentehuis en balie 
burgerzaken
Goede Vrijdag (vrijdag 15 april)
Gesloten

Tweede Paasdag (maandag 18 april)
Gesloten

Koningsdag (woensdag 27 april)
Gesloten

Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei)
Gesloten

Mooi Leiderdorp 
Alle hondenbezitters en of wandelaars die vroeg op zijn zien de pracht van 
de lenteochtenden in het park. De reiger in het midden van de foto blijft er 
kalm onder. Bedankt voor het insturen van deze prachtige collage, José 
Monincx. 

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Buitenhof
Plaatsen van dakkapel op het 
achterdakvlak (OLO 6855795 - 
LDPZ2022-000087)
Locatie: Hans Vonkstraat 49
Datum ontvangst: 28 april 2022

Kerkwijk
Nieuwbouw verpleeghuis 
Leythenrode (OLO 6855405 - 
LDPZ2022-000095)
Locatie: Hoogmadeseweg 55
Datum ontvangst: 1 april 2022

Doeskwartier
Vervangen van kozijn op de eerste 
verdieping, vervangen van voordeur 
en plaatsen van
zonnepanelen (OLO 6852997 - 
LDPZ2022-000094)
Locatie: Jaagpad 40
Datum ontvangst: 2 april 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Doeskwartier
Plaatsen van dakkapel op 
voordakvlak (OLO 6774187 - 
LDPZ2022-000080)
Locatie: Hubrechtstraat 25
Datum besluit: 31 maart 2022

Plaatsen van dakkapel op voor- en 
achterdakvlak (OLO 6729781 - 
LDPZ2022-000039)

Locatie: Hubrechtstraat 27
Datum besluit: 31 maart 2022

Zijlkwartier
Vervangen van kozijnen in de 
voorgevel van de eerste verdieping 
(OLO 6817927 - LDPZ2022-000069)
Locatie: Steenbakkerslaan 12
Datum besluit: 31 maart 2022

Plaatsen van dakopbouw (OLO 
6473077 - LDPZ2021-000335)
Locatie: Meijelaan 13
Datum besluit: 31 maart 2022

Buitenhof
Plaatsen van dakkapel op voor- en 
achterdakvlak (OLO 6743077 - 
LDPZ2022-000043)
Locatie: Molentocht 13
Datum besluit: 31 maart 2022

Elizabethhof
Realiseren van nieuwbouw 
laboratorium GE bij het Alrijne 
ziekenhuis (OLO 6188515 - 
LDPZ2021-000366)
Locatie: Simon Smitweg 1A
Datum besluit: 30 maart 2022

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

GEWEIGERD
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Plaatsen van uitbouw in het zijerf 
(OLO 6650813 - LDPZ2022-000030)
Locatie: Ericalaan 24
Datum besluit: 28 maart 2022

De bezwarentermijn van de 
geweigerde omgevingsvergunningen 



loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

INGETROKKEN AANVRAGEN

Kerkwijk
Volledig vernieuwen verpleeghuis 
Leythenrode (OLO 5852419 – 
LDPZ2021-000161)
Locatie: Hoogmadeseweg 55
Datum ontvangst: 28 maart 2022

Voorhof
Vernieuwen van kozijnen en plaatsen 
aanbouw tussen de voorgevel en 
schuur (OLO 6811889- LDPZ2022-
0000079)
Locatie: Dotterbloemkreek 78
Datum ontvangst: 29 maart 2022

ONTWERPBESLUIT 
(ter inzage bij de balie) 

De Schansen
Vergunningaanvraag voor een 
brandveilig gebruiken (OLO 6047267 
– LDPZ2021-000174)
Locatie: Wilddreef 3
Datum ter inzage: 7 april 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 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 het organiseren van een 
kindervrijmarkt Koningsdag 27 april 
2022 van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Rondom Hoofdstraat
Datum aanvraag 9 maart 2022

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

VERLEEND 

Een evenementenvergunning voor de 
viering van Koningsdag 2022, 27 april 
2022 van 9.00 uur tot 20.00 uur.
Locatie: Hoofdstraat ter hoogte van 
nr. 24
Datum verleend: 30 maart 2022

Incidentele standplaatsvergunning 
Han Yu (Indrapoera) op Koningsdag
Locatie: Hoofdstraat
Datum verleend: 5 april 2022

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

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen volgens 
de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen. Dit kan binnen zes weken 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. Het adres is postbus 
35, 2350 AA Leiderdorp. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend 
zijn. Ook moeten minimaal de 
volgende onderdelen erin staan: 
naam en adres van de indiener, 
dagtekening en besluit waartegen 
bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit 
niet op. Als u wilt voorkomen dat het 
genomen besluit wordt uitgevoerd, 
kunt u aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank in Den Haag een 
voorlopige voorziening vragen. Het 
adres is postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag. Dit kan tegelijkertijd met 
het indienen van een bezwaarschrift.

MELDINGEN

Evenement voor een kofferbak- en 
streekverkoop/snuffelmarkt 21-05-
2022 van 9.00 tot 13.00 uur
Locatie: Bospolder 11
Datum aanvraag: 24 maart 2022

Badmintonmiddag voor leden 
badmintonclub de Spotvogels en 
barbecue op 25 juni 2022 van 14.00 
tot 18.00 uur
Locatie: Leeuwerikstraat 4, 
Leiderdorp. Op het grasveld voor de 
sportzaal (en in de sportzaal zelf via 
Sportfondsen)
Datum aanvraag 28 maart 2022

NOODKAP

3 Alnussen (elzen) aan de Zijlstroom 
voor nummer 104 en nummer  
118/20. Reden van de kapaanvraag 
is dat de bomen dood zijn en een 
risico vormen. In plantseizoen 
2022/2023 worden drie Ulmus 
Lobelen (iepen) teruggeplant.

1 Sorbus (lijsterbes) aan de Kerveltuin 
ter hoogte van nummer 35/37. 
Reden van de kapaanvraag is dat de 
boom door stormschade een risico 
vormt. In plantseizoen 2022/2023 
wordt er een Prunus Pandora 
(sierkers) teruggeplaatst op de 
huidige locatie. 

VERKEERS-
BESLUITEN
Het college van burgemeester 
en wethouders besloot op 
31 maart 2022 tot de aanleg 
van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats bij 
de Prunusdreef ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 1 t/m 49 te 
Leiderdorp.

Het college besloot eveneens 
op 31 maart 2022 tot het 
opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de Brandwacht ter hoogte van 
de toegang tot de toegang tot 
huisnummer 1 t/m 37 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 6 april 
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 ook van 6 april 
2022 tot en 18 mei 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 college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp. Het 
adres is postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en 
met 18 mei 2022 de tijd.


