
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

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

LET OP: TIJDENS DE FEESTDAGEN 
GELDEN ER ANDERE OPENINGSTIJDEN. 
KIJK OP WWW.LEIDERDORP.NL VOOR DE 
ACTUELE OPENINGSTIJDEN.

WOENSDAG 27 APRIL 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

Tot en met 14 mei
Geen collecte

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

AGENDA

4 mei
Dodenherdenking
Dorpskerk
18.30 uur

5 mei
Bevrijdingsdag
Gemeentehuis en milieustraat 
gesloten

Mooi Leiderdorp 
‘’De Hoofdstraat op een zondagochtend gezien vanaf de brug.’’ Bedankt voor 
het insturen, Nick Roest!

Nieuwe college van start 
Dinsdag 19 april benoemde 
de gemeenteraad Herman 
Romeijn (LPL), Bob Vastenhoud 
(PvdA-GroenLinks) en Daan 
Binnendijk (CDA) als wethouder 
van Leiderdorp. Samen met 
burgemeester Laila Driessen 
vormen zij het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders.

Coalitieprogramma
De komende vier jaar werkt het 
college aan het coalitieakkoord dat 
de partijen LPL, PvdA-GroenLinks 
en CDA sloten. Het is een kort 
programma met te bereiken doelen. 
Zo geven de partijen college, 
gemeenteraad en samenleving 
de kans om mee te denken hoe 
deze doelen het beste behaald 
kunnen worden. Zij zien het als 
hun belangrijkste opdracht de 
gezamenlijke denkkracht van 
Leiderdorp in te schakelen.

Taakverdeling
In hun eerste overleg bepaalde het 
college wie voor welke onderwerpen 
(portefeuille) verantwoordelijk is. 
Hieronder de taakverdeling.

Burgemeester Laila Driessen-
Jansen
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Integrale handhaving
Toerisme en recreatie

Wethouder Herman Romeijn (LPL)
1e locoburgemeester
Coördinatie regionale samenwerking
Economische zaken
Werk en inkomen
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Integratie en inburgering
Sport
Kunst en cultuur
Coördinatie subsidiebeleid

Wethouder Bob Vastenhoud 
(PvdA-GL)
2e locoburgemeester
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en 
monumentenzorg
Project Baanderij en project 
A4-zone (incl. Ikea-terrein)
Verkeer,  vervoer en bereikbaarheid
Duurzaamheid, warmte- en 
energietransitie
Integraal beheer openbare ruimte 
(incl. begraafplaats)
Milieu en afval
Maatschappelijk vastgoed (behalve 
onderwijshuisvesting)
Integraal verkeer en vervoersplan
Sterrentuinontwikkeling
Coördinatie wijk- en buurtgericht 
werken; participatie
Coördinatie omgevingswet

Wethouder Daan Binnendijk 
(wethouder CDA)
3e locoburgemeester
Communicatie en media
Financiën en grondzaken
Bedrijfsvoering
Dienstverlening waaronder 
versterking klantcontact
Jeugd, zorg en welzijn
Vergrijzing en ouderenzaken
Gezondheidszorg
Zorg en veiligheid
Polders en Groene Hart
Maatschappelijke opvang
Aanbestedings- en inkoopbeleid

Wethouders Romeijn en Binnendijk 
wonen niet in Leiderdorp. De 
gemeenteraad verleende beide 
bestuurders op 19 april ontheffi ng 
van deze verplichting voor de duur 
van 1 jaar.

Kijk voor de vergadering van 19 april 
op www.leiderdorp.parlaeus.nl.

Honden (weer) aan de lijn!
Binnen de bebouwde kom van 
heel Leiderdorp moeten honden 
aangelijnd zijn. Maar er zijn speciale 
losloopgebieden voor honden 
aangewezen. Vanaf 1 april tot 1 
oktober zijn de losloopgebieden 
in de Bloemerd en de Houtkamp 
minder groot. Onder andere om 
broedende vogels rust te geven.

Het is nu weer april, dus let er op 
waar uw hond mag loslopen.

Op de plattegronden van de 
Bloemerd en de Houtkamp staan de 
losloopgebieden aangegeven. Ook 
vindt u meer informatie op www.
leiderdorp.nl/honden. 

De gemeente Leiderdorp feliciteert de volgende personen met hun 
Koninklijke onderscheiding:

De heer H. Horlings
Offi cier in de Orde van Oranje-Nassau

***

De heer J.C. Timmermans
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Foto: PR via Leiderdorps Weekblad
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BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Constructieve wijziging 
(OLO 6810593 - LDPZ2022-
000101)
Locatie: Kastanjelaan 7
Datum ontvangst: 11 april 2022

Vergroten van het dakterras 
(OLO 6907435 - LDPZ2022-
000104)
Locatie: Hoogmadeseweg 29
Datum ontvangst: 15 april 2022

Realiseren van een oprit 
(OLO 6911297 - LDPZ2022-
000103)
Locatie: Acacialaan 21
Datum ontvangst: 18 april 2022

Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6921699 - LDPZ2022-
000113)
Locatie: Locatie: Kastanjelaan 36
Datum ontvangst: 21 april 2022

Zijlkwartier
Bouwen van 6 zelfstandige 
appartementen (OLO 6699383 - 
LDPZ2022-000102)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 
236
Datum ontvangst: 13 april 2022

Voorhof
Realiseren van een aanbouw aan 
de voorzijde (OLO 6914755 - 
LDPZ2022-000106)
Locatie: Dotterbloemkreek 78
Datum ontvangst: 19 april 2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Achthoven
Plaatsen van een erfafscheiding en 
hek ( OLO 6591219 - LDPZ2022-
000073)
Locatie: Achthovenerweg 60
Datum besluit: 11 april 2022

Leyhof
Aanpassen van een 
hoofddraagconstructie (OLO 
6698583 - LDPZ2022-000028)
Locatie: Schildwacht 37
Datum besluit: 21 april 2022

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

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Ouderzorg
Plaatsen van een uitbouw op de 
2e verdieping (OLO 6832657 - 
LDPZ2022-000076)
Locatie: Baljuwstraat 17
Datum besluit: 21 april 2022

Buitenhof
Vergroten van de 1e verdieping 
(OLO 6812275 - LDPZ2022-
000068)

Locatie: Hoefsmid 9
Datum besluit: 13 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 

Incidentele standplaatsvergunning 
voor de verkoop ijs op 5 mei 2022
Locatie: Park de Houtkamp
Datum aanvraag: 21 april 2022

Amusetour door Leiderdorp 
(Amusenotenpad) op 5 juni 2022 
van 11.30 – 16.30 uur
Locatie:  Het evenement vindt 
plaats bij 7 horecalocaties: Café 
de Koning, de Hollandsche Tuyn, 
La Palazzina, Kookplanet, Danice, 
Brasserie Park en Brasserie 
Meelfabriek de Zijlstroom
Datum aanvraag: 21 april 2022

VERLEEND 

Evenementenvergunning voor 
bevrijdingsfeest op 5 mei 2022 van 
12.30 uur tot 19.00 uur
Locatie: Houtkamp te Leiderdorp
Datum besluit: 20 april 2022

Collectevergunning gemeente 
Leiderdorp t.b.v. de Stichting 
Hartekind van 4 t/m 9 juli 2022
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 21 april 2022

Evenementenvergunning voor 
het organiseren van het jaarlijkse 
pleinfeest van de Koningin Juliana 
School voor leerlingen en hun 
ouders op 17 juni 2022 van 16.30 
uur tot 19.00 uur
Locatie: op het schoolplein 
van de school aan de Kom 
van Aaiweg 2 te Leiderdorp en 
op de parkeerplaatsen aan de 
Schoolstraat
Datum besluit: 25 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.

VERKEERS-
BESLUITEN

VERDUIDELIJKEN RIJRICHTING 
VAN DER VALK BOUMANWEG

Het college van burgemeester en 
wethouders nam op 25 april een 
verkeersbesluit. Hiermee wordt 
de rijrichting op de Van der Valk 
Boumanweg duidelijker voor verkeer 
dat komt vanaf het kruispunt Van 
der Valk Boumanweg – Persant 
Snoepweg – Acacialaan. In de 
huidige situatie kan verkeer linksaf 
naar de Loevestein in de richting 
Ockenrode. Dit kan tot onveilige 
situaties leiden met verkeer dat 
vanaf de Van der Valk Boumanweg 
het kruispunt wil oprijden. In de 
nieuwe situatie kunnen auto’s niet 
meer direct links afslaan naar de 
Loevestein. Zij moeten omrijden 
via het kruispunt Van der Valk 
Boumanweg – Tollenaersingel. 
Het besluit  is volgens de 
Wegenverkeerswet 1994 genomen.

De stukken zijn gepubliceerd in 
het digitale gemeenteblad op 27 
april 2022. Om deze in te zien 
gaat u naar de website https://
www.offi cielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad. Klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder 
‘uitgebreid zoeken’ kiest u offi ciële 
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 
‘zoek bekendmakingen’.

U kunt de stukken ook inzien bij 
de receptie van het gemeentehuis 
(tijdens openingstijden). Dit kan tot 
en met 8 juni 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 8 juni 2022.

PARKEERPLAATSEN

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 25 april 2022 
besloten tot:
- de aanleg van twee 

gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaatsen 
aan de Klaprooskamp ter 
hoogte van de toegang tot 
seniorencomplex Huis ter Does 
huisnummer 1 t/m 119 te 
Leiderdorp.

- het opheffen van 
een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
het Kwikstaartplein ter hoogte 
van de toegang tot huisnummer 1 
t/m 26 te Leiderdorp.

- het reserveren van een 
parkeerplaats voor een deelauto 
aan de/in de:
o Zijloordkade ter hoogte van de 

toegang tot huisnummer 32 
T/M 35 te Leiderdorp;

o Van der Havelaan ter hoogte 
van perceelnummer 1 te 
Leiderdorp.

- het aanwijzen van twee 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen bij 
de Raaphorst ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 25 t/m 
87 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 28 april 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.offi cielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest uw offi ciële 
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 eveneens 
van 28 april 2022 tot en 9 juni 
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 9 juni 2022 de tijd.

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



HULP VOOR OEKRAÏNE 
Op 24 februari is Rusland Oekraïne 
binnengevallen. Sinds die dag 
is er oorlog in Oekraïne. Veel 
Oekraïners zijn gevlucht naar een 
veilige plek. Ook naar Leiderdorp.

De gemeente Leiderdorp gaat 
vluchtelingen opvangen. In totaal 
vangen wij straks 67 mensen op 
in gemeentelijke opvanglocaties. 
Daarnaast worden er op dit 
moment 47 vluchtelingen bij 
mensen thuis (in particuliere 
opvanglocaties) opgevangen. 

Opvanglocaties
Er is een verschil tussen 
gemeentelijke opvanglocaties en 
particuliere opvanglocaties. 
• Gemeentelijke opvanglocaties 

worden door de gemeente 
aangewezen. De gemeente 

zorgt ervoor dat de locaties 
zijn ingericht en bewoonbaar 
zijn. Op dit moment zijn wij nog 
op zoek naar gemeentelijke 
opvanglocaties. 

• Particuliere opvanglocaties 
zijn locaties die door 
huiseigenaren beschikbaar zijn 
gesteld. Vluchtelingen wonen 
bijvoorbeeld bij mensen thuis. 
Of zij krijgen een eigen plek in 
een woning die wordt beheerd 
door een inwoner. 

Bedankt
Het is hartverwarmend om te 
zien hoeveel mensen zijn begaan 
met het lot van Oekraïense 
vluchtelingen. De gemeente wil 
iedereen die op zijn of haar manier 
helpt ontzettend bedanken voor 
alle hulp.

Wilt u ook helpen? 
Dat kan op verschillende 
manieren.

Een slaapplaats of woonruimte 
aanbieden voor particuliere 
opvang
U kunt een e-mail sturen naar 
meldpunt.oekraine@leiderdorp.nl.

Spullen en kleding doneren
U kunt een e-mail sturen naar 
leiderdorphelptvluchtelingen@
gmail.com. Dit is een gezamenlijk 
e-mailadres van de diaconie 
Leiderdorp, Incluzio Leiderdorp 
en de gemeente. Op dit moment 
is er vooral behoefte aan (stapel)
bedden.

Geld doneren
Geld geven kan bijvoorbeeld aan 

Giro555. Dit is een samenwerking 
van 11 hulporganisaties. 
Kijk voor meer informatie op 
www.giro555.nl. 

Vrijwilligerswerk doen
U kunt contact opnemen met 
Incluzio Leiderdorp. Mail naar 
vluchtelingenwerk@incluzio.nl.

Oekraïners in Nederland
Als Oekraïners in Nederland zijn 
aangekomen, is het belangrijk 
dat zij zich aanmelden bij de 
gemeente. Een afspraak maken 
kan op www.leiderdorp.nl. 
Ook kunnen zij bellen naar 
071 54 58 500 of een e-mail 
sturen naar meldpunt.oekraine@
leiderdorp.nl.

Na aanmelding hebben zij recht 
op leefgeld, zorg en onderwijs. 
Ook mogen volwassenen aan 
het werk en worden er initiatieven 
geregeld voor dagbesteding. 
Meer informatie over deze 
onderwerpen leest u op 
www.leiderdorp.nl/oekraine.

Meer informatie
Op www.leiderdorp.nl/oekraine 
vindt u meer informatie over de 
opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne.


