
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 T/M DONDERDAG VAN 8.30 
TOT 17.00 UUR
VRIJDAG VAN 8.30 TOT 13.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN

MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 TOT 12.30 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 TOT 17.00 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 5 JANUARI 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

5 december t/m 29 januari
Geen collecte

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

AGENDA

24 dec 2021 - 9 jan 2022
Raamtentoonstelling Global Goals
MEC Leiderdorp 
Van Diepeningenlaan 110e 
(buitenom lopen)

10 januari 2022
Raadsinformatieavond concept 
hoogbouwvisie
20.30 uur
www.raadleiderdorp.nl

12 januari
Kerstbomeninzameling
www.leiderdorp.nl/kerstboom

Vaccineren start in Leiderdorp op 
10 januari
Het vaccineren tegen corona door 
de GGD Hollands Midden begint 
maandag 10 januari. Locatie 
is het A4-zalencentrum aan de 
Elisabethhof 5. Inwoners kunnen 
van maandag tot en met vrijdag 
zonder afspraak terecht voor hun 
eerste of tweede prik van 8.00 
tot 15.30 uur en op zaterdag 

van 9.00 tot 16.30 uur. Voor de 
derde prik (voor mensen met 
afweerstoornis) of boosterprik is 
een afspraak nodig. Mondkapje 
en identiteitsbewijs zijn verplicht. 

Voor meer informatie: 
https://www.ggdhm.nl/
vaccinatielocaties-corona.

GOED tip van de week
Wilt u uw kerstboom opruimen? 
Op 12 januari kunt u hem inleveren. 
De locaties en tijden vindt u op 
www.leiderdorp.nl/kerstboom. Wilt 
u al eerder van uw boom af? Veel 

kinderen zijn al enthousiast aan 
het verzamelen. Wie weet kunt 
u uw boom aan hen geven. Ook 
kunt u uw boom bij de milieustraat 
brengen.

Mooi Leiderdorp
‘’Het is net of ze elkaar in de wieken 
zitten!’’ Bedankt voor het insturen, 
Nick Roest!

Heeft u ook nog een mooie foto 
van Leiderdorp? Stuur deze naar 
communicatie@leiderdorp.nl. De 
mooiste foto’s selecteren wij voor 
deze rubriek.

Informatiebijeenkomst over 
hoogbouwvisie
De gemeente heeft samen met 
inwoners en andere partijen 
spelregels voor bouwhoogtes 
gemaakt. Ze staan in de 
concept hoogbouwvisie. Op 
donderdag 20 januari houden 
we van 19.30 tot 21.00 uur 
een informatiebijeenkomst. Dan 
wordt de concept hoogbouwvisie 
toegelicht en kunt u op de 
spelregels reageren.

De bijeenkomst is digitaal via 
Teams. Wilt u erbij zijn, meldt 
u dan aan bij Diantha Ploeg op 
d.ploeg@leiderdorp.nl. Graag 
uiterlijk 17 januari 2021. U ontvangt 
na aanmelding een link naar de 
bijeenkomst.

Inrichting buitenruimte Groene Hart 
Centrum klaar
Fietspad en parkeerplaatsen zijn open

Begin januari 2021 startten 
de werkzaamheden aan 
de buitenruimte van het 
toekomstige Groene Hart 
Centrum aan de Bospolder. Deze 
zijn nu klaar. De buitenruimte is 
opnieuw ingericht. 

Het Groene Hart Centrum 
is de nieuwe bestemming 
van het voormalige HSL/
A4 informatiecentrum van 
Rijkswaterstaat. Het gebouw 
en de buitenruimte worden een 
recreatief en educatief centrum 
met horeca. Daarnaast komt 
er ook een fi etspad en een 
fi etstunnel langs de N446. Het 
project wordt voor een groot 
deel betaald met subsidies van 
de Oude Rijnzone (€1.272.011), 
Holland Rijnland (€455.250) 
en de Provincie Zuid-Holland 
(€125.000).

Aannemer Gebr. Van der Poel heeft 
in de afgelopen weken hard gewerkt 
om de laatste werkzaamheden 
in de buitenruimte uit te voeren 
en het werk op tijd af te hebben. 
Ook het nieuwe fi etspad langs het 
gebouw en de fi etstunnel van de 
N446 bij de Doesmolenbrug zijn 
klaar. Fietsers kunnen nu vanuit de 
Munnikkenpolder/Leiderdorp veilig 
en makkelijk naar Hoogmade en 
Woubrugge fi etsen. 

In het gebied is gras ingezaaid 
en zijn bollen, planten en bomen 
geplant. Om deze te beschermen, 
is het buitenterrein nog niet 

helemaal open. U kunt nog niet 
naar de speel-en-doeweide, het 
amfi theater, de boomgaard en 
het struinpad langs de Does ter 
hoogte van het gebouw tot aan 
de tunnel bij de Doesmolenbrug. 
Wandelaars kunnen tijdelijk over 
het nieuwe fi etspad wandelen. Volg 
daarvoor de gele borden. Als u 
met de auto naar het gebied komt, 
kunt u de parkeerplaatsen langs 
de Bospolder en op het terrein 
gebruiken. Vrachtwagens mogen 
hier niet komen, daarom zijn er bij 
het parkeerterrein betonblokken 
geplaatst.

Door het slechte weer is het de 
aannemer niet gelukt om de 
bovenste asfaltlaag te plaatsen 
bij de ingang, en de aansluiting 
naar het nieuwe fi etspad is nog 
niet af. Ook konden nog geen 
defi nitieve lijnen worden gemaakt 
op het fi etspad. Dit gebeurt in het 
voorjaar van 2022. Dan worden 
ook de borden met informatie en 
de routes geplaatst, en er komt een 
insectenhotel.  

De offi ciële opening van het 
gebied is mede vanwege de 
coronamaatregelen voorlopig 
uitgesteld. Meer informatie 
daarover volgt naar verwachting 
in maart 2022. Kijk op www.
leiderdorp.nl/groenehartcentrum 
voor foto’s van de inrichting van 
de buitenruimte, actuele informatie 
en achtergrondinformatie over het 
project.

Raadsinformatieavond
Op maandag 10 januari 2022 
wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd over de concept 
hoogbouwvisie. 

De raadsinformatieavond is 
van 20.30 tot 21.15 uur en 
wordt live uitgezonden op 
raadleiderdorp.nl.



Meer informatie 
over de 

gemeenteraad 
van Leiderdorp?

Kijk op 
www.raadleiderdorp.nl.

Vrijwilligers vallen in de prijzen
Vrijwilligers zetten zich vrijwillig 
voor andere mensen. Zij zijn goud 
waard voor Leiderdorp. Daar zijn we 
trots op. En dat ziet niet iedereen 
direct. Daar willen we met de 
vrijwilligersprijs iets aan veranderen.

Dit jaar zijn er 4 organisaties die in 
de prijzen vallen: Clubhuis de Derde 
Helft (eerste plaats), Fietsmaatjes 
Leiden/Leiderdorp (tweede plaats), 
Stichting Natuurspeeltuin (derde 
plaats) en Straatjutters Leiderdorp 
(vierde plaats). Gezamenlijk tellen zij 
maar liefst 151 vrijwilligers. 

Clubhuis de Derde Helft
Clubhuis de Derde Helft is 
de jongste organisatie. Deze 
organiseert vanaf 2019 met 
20 vrijwilligers activiteiten voor 
55-plussers. Het gaat dan om 
sporten als hockey, korfbal 
en binnenkort ook tennis die 
in wandelend tempo worden 
beoefend. Maar ook voor jeu de 
boules kunnen zij terecht bij De 
Derde Helft. Sinds 2020 is er ook 
het Balkon Bewegen en zijn er 
dansochtenden op woensdag. In 
samenwerking met Incluzio is er 
een bijeenkomst in de ochtend voor 
mensen die licht dementerend of 
eenzaam zijn. Deze start met een 
lunch. 

Fietsmaatjes
Met maar liefst 92 vrijwilligers rijden 
de Fietsmaatjes mensen rond in de 
regio die dat zelfstandig niet meer 
kunnen. Het gaat om zo’n 

3500 ritten per jaar. Het blijkt 
dat niet alleen de gasten dit zeer 
waarderen. Ook de vrijwilligers 
doen dit met veel plezier. Het brengt 
mensen die zelf niet meer uit huis 
kunnen naar buiten in de gezonde 
buitenlucht. De Fietsmaatjes 
bestaan sinds 2017.

Natuurspeeltuin
Vrijwilligers van de Natuurspeeltuin 
zetten zich al 10 jaar in om de 
speeltuin mooi en veilig te houden. 
Leiderdorpers maar ook mensen 
van buitenaf zijn met name 
deze gaan ontdekken tijdens de 
coronalockdown. Om er even uit 
te zijn en tot rust te komen. Er zijn 
daarom extra banken geplaatst. De 
vrijwilligers hebben passie voor de 
natuur. Maar komen ook voor het 
sociale contact. Uit reacties van 
bezoekers blijkt dat zij dit en de 
speeltuin zeer waarderen.

De Straatjutters
De vrijwilligers van De Straatjutters 
verzamelen sinds 2018 al het 
zwerfafval in Leiderdorp. Per ‘jutter’ 
gaat het om een volle zak afval per 
week. Sinds dit jaar verzamelen 
zij ook resten van sigaretten. Die 
vormen een groot probleem. Niet 
alleen omdat deze de buitenruimte 
lelijk maken, ze zijn ook schadelijk. 
In fi ltersigaretten zit plastic. Ook 
delen zij zakasbakken uit. Zij doen 
alles om ervoor te zorgen dat er 
naast afval geen sigaretten op straat 
komen.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

Rectifi catie week 52
Vorige week stonden er op deze 
pagina besluiten over de Leidse 
Ring Noord. Helaas klopten de links 
naar deze besluiten niet. Hierbij 
vindt u de juiste links.

Bekendmaking en stukken m.e.r.-
besluit
https://www.
offi cielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-476834.html

Bekendmaking en stukken 
verkeersbesluit Engeledaal
https://www.
offi cielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-475220.html

Bekendmaking 
ontwerpbestemmingsplan 
Engelendaal
https://offi cielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-476892.html

Bekendmaking en stukken 
ontwerpbesluiten Oude Spoorbaan
https://www.
offi cielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-476854.html

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN 
WEEK 1

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Elizabethhof
Een kapvergunning voor één 
Crataegus (OLO 6620275). De 
reden van de kap is dat de boom 
voor 50% is afgestorven. 
Locatie: Simon Smitweg ter hoogte 
van Hofje van Holtland nummer 40
Datum aanvraag: 28 december 
2021
Herplantplicht: In december 2021 
is er een Malus ‘Butterball’ geplant 
achter de Crataegus.

Bloemerd
Een kapvergunning voor één 
Populus albla en twee Alnus 
glutinosa (OLO 6621081). De reden 
van de kap is dat de Populus albla 
scheef hangt richting het hockeyveld 
en daar in de toekomst schade kan 
veroorzaken aan onder andere het 
hekwerk. Eén Alnus glutinosa is in 
het verleden afgebroken en is als 
meerstammer doorgegroeid en de 
andere Alnus glutinosa heeft geen 
kop en groeit vooral breed uit. 
Er is voor deze bomen onvoldoende 
bovengrondse groeiruimte.  
Locatie: Het terrein van 
hockeyvereniging Alecto
Datum aanvraag: 28 december 
2021
Herplantplicht: In plantseizoen 
2022/2023 worden er op de huidige 
locatie van de twee Alnus glutinosa 
drie Quercus palustris ‘Green pillar’ 
(zuilvormige bomen) geplant.

De beste wensen voor 2022De beste wensen voor 2022
Aan alle zangers en 

zangeressen in Leiderdorp:
Gemengd koor Appassionato wenst u en 
alle lezers van deze krant, een mooi en 

muzikaal 2022. 
Zingen is gezond. Wij zingen enthousiast 

door, zingt u met ons mee?

Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp (FMLLd) wenst iedereen een heel 
gelukkig, succesvol, en gezond 2022.

Fietsmaatjes zijn vrijwilligers die met hun gast die niet of maar heel moeilijk zelf naar buiten 
kunnen gaan, fi etsen op onze elektrisch ondersteunde duofi etsen: samen naar buiten, samen in 
beweging, samen contact, samen de polder in of het dorp of naar centrum Leiden, naar plaatsen 
waar de gast niet meer kan komen: samen genieten! Gasten genieten ervan en we halen ze ook 

vaak uit hun eenzaamheid. Heel fi jn vrijwilligerswerk!

We hebben nog gasten die wachten op een vrijwilliger! Zie: https://www.
fi etsmaatjesleidenleiderdorp.nl/. 

Lieve opa&oma, pa&ma, 
Ton&Truus,

We hopen dat jullie 100 worden! Een 

gezond, vrolijk en lief 2022.

Grote kus,

Linde, Sofi e, Eden, Tony & Han

Marith en Maarten
Wij wensen jullie heel veel gezondheid en 

geluk in jullie nieuwe huis.

Pa en Ma de Ridder xx

“Het Leiderdorps Museum wenst alle 
Leiderdorpers een gezond en voorspoedig 

museumjaar toe”. Kom vanaf 9 januari 
naar de nieuwjaars-tentoonstelling 

”aardewerk van Zaalberg”

Ik wens schone avondlucht voor iedereen!

Mw. Van der Geest

Lieve ouders, 
Ik wens jullie een fi jne jaarwisseling. Ik 

hoop dat ik ondanks de pandemie, vaker bij jullie lang kan komen.
xxx Floris

Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief


