
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

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

3 juli t/m 3 september 2022
Geen collecte 

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

Samen veilig in het verkeer, rij 
alcoholvrij!
Jaarlijks vallen er meer dan 5.800 
ernstige verkeersslachtoffers 
in Zuid-Holland. Dat zijn 17 
mensen per dag die niet veilig 
op hun bestemming komen. Veel 
ongelukken komen door menselijk 
gedrag. Alcohol in het verkeer is 
nog steeds een groot probleem. U 
reageert hierdoor minder snel in het 
verkeer. Vaak heeft u dit zelf niet 
door. U heeft hierdoor misschien 
zelfs het idee dat u beter rijdt. 
Samen kunnen we dit onveilige 
gedrag veranderen. Doet u mee?

Wie is de BOB?
In de zomer zijn er vaak feestjes 
waarbij u misschien wel een drankje 
drinkt. Met deze handige tips helpen 
we u veilig op weg. 

1. Regel een BOB
Gaat u op pad? Spreek dan vooraf 
af wie de BOB is. Rijdt u alleen 
ergens heen? Dan bent u natuurlijk 
zelf de BOB.

2. Ben u BOB? Zeg het hardop!
Laat anderen weten dat u de BOB 
bent. U moet nog rijden en drinkt 
daarom niet. Zeg het hardop. Dit 
maakt het voor anderen meteen 
duidelijk. Ook helpt het u om de 
verleiding te weerstaan om toch één 
drankje te nemen.

3. Ondersteun de BOB
Krijgt u een BOB op visite of bobt 
uw vriend of vriendin? Verras de 
BOB dan eens met alcoholvrije 
alternatieven. Zo zijn er de Belgische 
Bobtails of andere feestelijke 
alcoholvrije drankjes.

Feiten
• Volgens het Trimbos instituut 

dronk bijna 80% van de 
Nederlanders in 2021 weleens 
alcohol. 
o Een groot deel (44%) dronk 

maximaal 1 glas per dag. 
o Ruim 7% was een overmatige 

drinker en ruim 8% en 
zware drinker. Overmatige 
drinkers drinken meer dan 
14 (vrouwen) of 21 (mannen) 
glazen alcohol per week. 

o Een zware drinker ben je 
volgens Trimbos wanneer je 
één keer per week of vaker 
minimaal 4 (vrouwen) of 6 
(mannen) glazen alcohol 
drinkt. 

• Alcohol uit een standaard glas 
alcoholhoudende drank blijft 
ongeveer anderhalf uur in je 
bloed. 

• Je rijvaardigheid wordt al 
beïnvloed door het drinken van 
1 tot 2 glazen alcoholhoudende 
drank, ook op de (brom-)fi ets. 

Spreekuur van de week
Heeft u een goed idee voor de gemeente? Wilt u iets melden dat heel 
goed gaat of juist niet? Heeft u een vraag? Of wilt u eens van gedachten 
wisselen met de wethouder? Kom dan langs bij het Spreekuur van de 
week.

U bent van harte uitgenodigd om binnen te lopen en met de wethouder in 
gesprek te gaan. Op 25 augustus is het Spreekuur van wethouder Daan 
Binnendijk. Hij is tussen 10.00 – 11.00 uur in het gemeentehuis.

Actie bespaarteGOED verlengd
De actie bespaarteGOED voor 
kleine, energiebesparende 
maatregelen, is verlengd. De actie 
zou 1 augustus afgelopen zijn, 
maar gaat nu door tot en met 
31 december 2022. Tenzij het 
budget voor aanvragen eerder op 
is. Huurders die nog niet eerder 
hebben meegedaan aan de 
actie, kunnen tot 75 euro gratis 
aan producten bestellen. Deze 

producten helpen op een simpele 
manier om energie te besparen in 
huis. Meedoen kan via: 
www.goedleiderdorp.nl. 

Mooi Leiderdorp
Een eendje zwemmend in de 
Dwarswatering. Bedankt voor het 
inzenden, Marion Smit! 

GOED tip

Wist je dat...
…je GFT-vuilnisbak behoorlijk kan 
stinken tijdens deze warme dagen? 
Hier een aantal tips om de stank te 
verminderen:
• Plaats de minicontainer als dat 

mogelijk is zo veel mogelijk in de 
schaduw.

• Leg onderin de minicontainer 
een laag kranten of stro. Kranten 
en stro absorberen het vocht en 
zorgen ervoor dat het afval niet 
aankoekt.

• Vouw etensresten in een oude 
krant.

• Leg een paar takjes lavendel in 
de minicontainer, of spray wc-
verfrisser met lavendelgeur in de 
container. Dat werkt tegen de 
stank én tegen maden.

• Leg een stukje hout tussen het 
deksel en de minicontainer. Zo 
kan de container ventileren.

• Is er toch een stinkende lucht 
ontstaan? Maak de minicontainer 
dan schoon met water en 
eventueel soda of groene zeep.

Bekijk meer GOEDe tips op 
www.goedleiderdorp.nl.



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Diverse constructieve wijzigingen 
(OLO 7170633 - LDPZ2022-000216)
Locatie: Resedastraat 48
Datum ontvangst: 2 augustus 2022

VERLEEND (REGULIERE 
PROCEDURE)

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak (OLO 6921699 - 
LDPZ2022-000113)
Locatie: Kastanjelaan 36
Datum besluit: 29 juli 2020

Verspreide huizen
Balkkoprestauratie en plaatsen 
voorzetwanden (OLO 7002123 - 
LDPZ2022-000139)
Locatie: Achthovenerweg 7
Datum besluit: 29 juli 2020

Doeskwartier
Plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak (OLO 7041261 - 
LDPZ2022-000156)
Locatie: Bloemendaalselaan 22
Datum besluit: 29 juli 2020

Verspreide huizen
Uitvoeren van graafwerkzaamheden 
(OLO 7060257 - LDPZ2022-000161)

Locatie: Achthovenerweg 62
Datum besluit: 29 juli 2020

Buitenhof-Oost-Zuid
Plaatsen van een uitgifteautomaat 
geneesmiddelen in bestaand kozijn 
(OLO 7074441 - LDPZ2022-000161)
Locatie: Ommedijk 183
Datum besluit: 29 juli 2020

Binnenhof
Vervangen van de kozijnen in de 
voorgevel op de eerste en tweede 
verdieping (OLO 7045989 - 
LDPZ2022-000165)
Locatie: Grotiuslaan 35
Datum besluit: 29 juli 2020

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak (OLO 7124389 - 
LDPZ2022-000202)
Locatie: Griffioen 4
Datum besluit: 29 juli 2020

Zijlkwartier
Bouwen van 6 zelfstandige 
appartementen (OLO 6699383 - 
LDPZ2022-000102)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 
236
Datum besluit: 3 augustus 2022

Voorhof
Vervangingswerkzaamheden van 
de brug 105 (OLO 7064165 - 
LDPZ2022-000168)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
5801, sectie B
Datum besluit: 4 augustus 2022

De bezwarentermijn van de verleende 
omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) 

weken vanaf de dag na verzending 
van de vergunning.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Kerkwijk
Nieuwbouw Hospice de Mare  
(OLO 6197553 - LDPZ2022-000181)
Locatie: Hoogmadeseweg 70
Uiterlijke beslisdatum: 27 september 
2022

Verspreide huizen
Bouwen van 4 woningen (OLO 
7073947 - LDPZ2022-000183)
Locatie: kadastraal perceelnummer 
1701 gelegen tussen de Hoofdstraat 
211 en 221
Uiterlijke beslisdatum: 28 september 
2022

Verspreide huizen
Bouwen van 3 woningen  
(OLO 7068121 - LDPZ2022-000184)
Locatie: kadastraal perceelnummer 
411 gelegen naast de Hoofdstraat 
205
Uiterlijke beslisdatum: 3 oktober 2022

MELDINGEN

Workshop hondenbehendigheid op 
21 augustus 2022 van 14.30 uur tot 
17.00 uur
Locatie: grote veld in sportpark De 
Bloemerd

Inrichten van een bouwplaats aan de 
Brittenburg (tussen Middelgeest en 
Adegeest) van 15 augustus t/m 16 
december 2022.
Straatbarbecue aan de Koningstraat 

ter hoogte van nr. 59 t/m 71 op 
zaterdag 24 september 2022. 

NOODKAP

Een Crataegus x lavalleei (Bastaard 
hanespoordoorn) in het gazon aan 
de Mauritssingel ter hoogte van nr. 
1 te Leiderdorp. De boom is dood 
en wordt in plantseizoen 2023/2024 
vervangen door een Ostrya 
carpinifolia ‘F.C.Moree’ (Hopbeuk).

Een Prunus avium (zoete Kers) 
in het gazon aan het Frederik 
Hendrikplantsoen ter hoogte van nr. 
34 te Leiderdorp. De boom is dood 
en wordt in plantseizoen 2023/2024 
vervangen door een Ostrya 
carpinifolia ‘F.C.Moree’ (Hopbeuk).

Een Fagus sylvatica (Beuk) in het 
gazon aan de Peppelschans te 
Leiderdorp. De boom is dood en 
wordt in plantseizoen 2022/2023 
vervangen door een Juglans nigra 
(zwarte walnoot). 

Een Prunus sargentii ‘Rancho’ 
(Sierkers) op het trottoir aan de 
Brederode ter hoogte van nr. 40 te 
Leiderdorp. De boom is voor 80% 
afgestorven en wordt in plantseizoen 
2023/2024 vervangen door een 
Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ 
(Japanse Sierkers).

Een Fraxinus excelsior (Es) in de 
bloemrijke berm aan de Vossiuslaan 
te Leiderdorp. De boom is dood en 
wordt in plantseizoen 2023/2024 
vervangen door een Celtis 
occidentalis (Westerse Netelboom). 

Een Prunus serrulata ´Kanzan´ 
(Japanse Sierkers) in de beplanting 
aan de Nijenrode ter hoogte van nr. 
8 te Leiderdorp. De boom is dood 
en wordt in plantseizoen 2023/2024 
vervangen door een Magnolia Galaxy 
(Beverboom).

Een Prunus avium (Zoete Kers) in de 
beplanting aan de Heemraadlaan ter 
hoogte van nr. 22. De boom is dood 
en wordt in plantseizoen 2023/2024 
vervangen door een Laburnum 
anagyroides (Goudenregen).    

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.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN


