
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 12 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.

Leiderdorp maakt grote kans op 
Energy Award
Donderdag 13 januari wordt 
bekend of Leiderdorp de Energy 
Award krijgt. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) geeft deze prijs sinds 2019 
ook aan gemeenten. In dat jaar 
was de gemeente Oostzaan de 
eerste winnaar. Door corona was 
er in 2020 geen prijsuitreiking. In 
de top 3 staan: Leiderdorp (1), 
Middelburg (2) en Vught (3). “Ik zie 
het als een beloning voor al onze 
inspanningen van de afgelopen 
jaren dankzij ook de belangrijke 
inbreng van onze inwoners”, aldus 

wethouder Rik van Woudenberg. 
“Bijvoorbeeld hoe wij werken 
aan een toekomst zonder 
aardgas. Hoe we samenwerken 
met inwoners, ondernemers, 
energieambassadeurs en de 
coöperatie Zon op Leiderdorp. 
Ook blijkt dat 90 % van de 
Leiderdorpse bedrijven een 
overzicht heeft gegeven van hoe 
het met hun energiebesparing 
staat.” De stuurgroep EZK 
Energy Event maakt op 13 januari 
defi nitief bekend wie de winnaar 
is.

Mooi Leiderdorp
Gea Veenstra stuurde deze prachtige foto van de zonsopgang. Bedankt 
daarvoor! 

Informatiebijeenkomst over 
hoogbouwvisie
De gemeente heeft samen met 
inwoners en andere partijen regels 
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 regels 
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.

GOED tip van de week
- Tip van de week –

Een corona zelftest hoort bij het 
restafval. Doe het afval van de 
gebruikte zelftest in een plastic 
zakje. Doe het plastic zakje goed 
dicht en gooi het weg. Was de 
zelftest positief? Doe dan ook alle 

andere onderdelen van de corona 
zelftest in het zakje. Maak de plek 
waar je de test hebt gedaan goed 
schoon. Was daarna je handen.

Bron: Milieucentraal

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Vergroten bestaande dakkapel aan de 
voorzijde (OLO 6504601)
Locatie: Berkenkade 10
Datum ontvangst: 4 januari 2021

Kerkwijk
Uitbouw aan de zijkant van de woning 
(OLO 6627239)
Locatie: Resedastraat 1
Datum ontvangst: 4 januari 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. 

VERORDENINGEN

Betaling vervoer leerlingen 
Leiderdorp 2022

College van B&W Leiderdorp 
maakt bekend dat u van 
woensdag 12 januari tot en met 
woensdag 23 februari 2022 de 
volgende documenten kunt 
bekijken voor mogelijke inspraak:
- concept Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer Leiderdorp 2022 
- regels bekostiging leerlingenvervoer 

Leiderdorp 2022 

- uitleg
Deze documenten zijn te bekijken op 
www.leiderdorp.nl/leerlingvervoer. 

U kunt de documenten bekijken bij 
de balie in het gemeentehuis (adres 
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ 
Leiderdorp). Dat kan op:
- maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag van 8.30 tot 17.00 uur 
(door corona is dat niet mogelijk in 
de avond);

- vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Nieuwe versie
De documenten hebben regels over 
het vervoer van leerlingen. Er is een 
nieuwe versie omdat de oude op 
een aantal punten niet meer klopte. 
Ook is er een nieuw document over 
betaling vervoer leerlingen van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
Daarbij speelt ook dat de meest 
passende school niet altijd aansluit 
bij de vergoeding van kosten van het 
vervoer door de gemeente.

Geef uw mening
In de periode van woensdag 
12 januari tot en met woensdag 23 
februari 2022 kunt u de documenten 
bekijken. Iedereen die dat wil kan 
hierop een reactie geven. Dit kan 
mondeling, maar wij hebben het liefst 
dat u dit in een brief doet. Vermeld 
altijd naam en adres. Reacties zonder 
naam doen wij niets mee.

U kunt op verschillende manieren uw 
mening geven:
- e-mail: info@leiderdorp.nl 

vermeld daarbij Z/21/124529
- brief: 

College van B&W Leiderdorp
t.a.v. mw. K. van de Velde
postbus 35
2350 AA Leiderdorp
Vermeld daarbij Z/21/124529

- in een gesprek: maak een afspraak 
met Karen van de Velde  (071 
5458500). Wij bellen dan terug.

Vervolg
De gemeenteraad stelt de verordening 
en beleidsregels vast. Daarbij wordt 
rekening gehouden met uw mening. 
Wij kunnen naar aanleiding hiervan 
de verordening en/of beleidsregels 
aanpassen. Wij nemen dan uw 
mening over in het defi nitieve besluit. 
Maar dat hoeft niet. Wij houden 
rekening met de wensen van iedereen 
en nemen dan een beslissing.
Als de regels zijn vastgesteld, maken 
we die bekend op www.overheid.nl
onder lokale wet- en regelgeving, 
gemeente Leiderdorp.

Informatie
Voor meer informatie kunt u ons 
bellen. Dat kan op  071-54 58 500.


