
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 19 JANUARI 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

Politiek Forum
Op maandag 24 januari is de vergadering van het Politiek Forum. 
Deze is live te volgen op www.raadleiderdorp.nl.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Klankbordgesprek: Ontwikkelkader Baanderij
5. Klankbordgesprek: Hoogbouwvisie
6. Rekenkamerrapport Verbonden Partijen
7. Rekenkamerrapport Herplantfonds
8. Klankbordgesprek: Evaluatierapport Rekenkamercommissie 
9. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
10. Rondvraag 
11. Vaststellen verslag Politiek Forum 13 december 2021 
12. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op 
www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met de griffie: griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 58 500.

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 januari 
20.00 uur
Politiek forum
Live te volgen op www.
raadleiderdorp.nl

Leiderdorp wint Energy Award
Gemeente Leiderdorp ontvangt de 
Energy Award van het ministerie 
van Economische Zaken en 
Klimaat. Sinds 2019 komen 
ook gemeenten in aanmerking 
voor de prijs. In dat jaar was de 
gemeente Oostzaan de eerste 
winnaar. Door corona was er 
in 2020 geen prijsuitreiking. De 
gemeenten Middelburg en Vught 
staan tweede en derde. “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, 
coöperatie Zon op Leiderdorp 
en Omgevingsdienst West-
Holland. Ook blijkt dat 90 % van 
de Leiderdorpse bedrijven een 
overzicht heeft gegeven van hoe 
het met hun energiebesparing 
staat.”

Mooi Leiderdorp
Deze foto is ingestuurd door Maarten Karnekamp. Bedankt dat we door 
deze foto mogen genieten van het prachtige Leiderdorp!

Boosterprik zonder afspraak nu ook 
in Leiderdorp
Iedereen die nog een 
boosterprik wil halen is zonder 
afspraak welkom in Leiderdorp. 
Dit geldt ook voor mensen 
die hun prikafspraak willen 
vervroegen. Vergeet uw ID-
bewijs en mondkapje niet. 
Houd er wel rekening mee dat u 
misschien even moet wachten.

Omdat veel mensen al een 
boosterprik hebben gehaald, komt 
er de komende dagen en weken 
ruimte op de vaccinatielocaties. 
Locaties waar de afspraken al iets 
teruglopen starten daarom met een 
boosterprik zonder afspraak. Dat 

betekent dat u gewoon binnen kunt 
lopen. Mocht u langs willen komen 
maar heeft u een prikafspraak op 
een later moment gepland staan? 
Geen probleem, dan verwijderen 
wij die afspraak uit het systeem. U 
hoeft hiervoor zelf niets te doen.
In Hollands Midden is boosterprik 
zonder afspraak op dit moment 
mogelijk in Bergambacht en 
Leiderdorp. Op www.ggdhm.nl/
vaccinatielocaties-corona vindt u 
de openingstijden en adressen. 
Op andere locaties is het nog niet 
mogelijk om langs te komen voor 
een boosterprik zonder afspraak.

Nieuwe data voor bespaarteGOED 
roadshow
Er staat deze maand een grote 
wagen op verschillende plaatsen 
in het dorp. U kunt een gratis 
bespaarteGOEDbox ophalen 
of met iemand praten van de 
WoonWijzerWinkel over manieren 
om energie te besparen. Deze 
roadshow is eind vorig jaar van 
start gegaan voor inwoners 
van Leiderdorp. De roadshow 
maakt onderdeel uit van de 
bespaarteGOED-actie 2021-2022. 
In januari staat de wagen op de 
volgende plaatsen:

Locatie: Laan van Berendrecht 
(ter hoogte nummer 11a)
Datum: Vrijdag 28 januari 2022
Tijd: 09.00-17.00 uur

Locatie: Statendaalder 
(Winkelhof, naast de 
zaterdagmarkt)
Datum: Zaterdag 29 januari 2022
Tijd: 09.00-17.00 uur
Kijk voor meer informatie over deze 
én komende roadshow-locaties in 
de agenda op www.goedleiderdorp.
nl 

Hemelwaterverordening ter inzage
De Hemelwaterverordening zorgt 
ervoor dat er bij nieuwbouw op 
eigen terrein een wateropslag wordt 
gemaakt. Zo is er meer berging 
om overlast bij hevige regen te 
voorkomen.

U vindt het document op www.
officielebekendmakingen.nl, of www.
leiderdorp.nl/bekendmakingen.

U kunt het document ook van 19 
januari 2021 tot en met 2 maart 
2022 inzien bij de receptie van 
het gemeentehuis. Dit kan tijdens 
openingstijden. Iedereen kan een 
reactie geven. U stuurt dan een brief 
naar het college van burgemeester 
en wethouders, postbus 35, 2350 
AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 2 
maart 2022.

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



Regionale commissie bezwaarschriften
Op vrijdagochtend 21 januari 2022 
wordt de volgende zaak fysiek 
behandeld in het Stadskantoor van 
Leiden:

• Een bezwaarschrift  gericht tegen 
het aanwijzen Hoofdstraat 230 
te Leiderdorp als gemeentelijk 
monument (10:15 uur).

Door de coronamaatregelen kunt 
u hier niet bij aanwezig zijn. Heeft 
u vragen? Stuur dan een e-mail 
naar bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl.

Melding doen
Ziet u een kapotte lantaarnpaal, 
of stoeptegels die losliggen? Of 
wilt u iets anders melden aan de 
gemeente? U kunt dat doen door de 
MijnGemeente App te downloaden. 
Deze app vindt u in de App Store of 
in de Google Play Store.

Heeft u de MijnGemeente App niet? 
Dan kunt u uw melding ook maken 
op www.leiderdorp.nl/melding. 
De melding wordt dan offi cieel 
geregistreerd en komt direct bij de 
juiste collega terecht.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Isoleren van de kopgevel aan de 
buitenzijde van de woning 
(OLO 6645153)
Locatie: Wilhelminastraat 18
Datum ontvangst: 11 januari 2022

Voorhof
Plaatsen airco unit op het dak 
(OLO 6652107)

Locatie: Boekweitkamp 40
Datum ontvangst: 13 januari 2022

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6369271)
Locatie: Meijelaan 26
Uiterlijke beslisdatum: 26 februari 
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.

Volg de gemeente Leiderdorp: 
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