
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 17 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.

AGENDA 

25 augustus
10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur met wethouder Daan 
Binnendijk
Gemeentehuis

Samen veilig in het verkeer, op 
voeten en fi etsen naar school 
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. Aan het begin van het 
nieuwe schooljaar is het risico op 
een ongeval hoger dan anders. 
Een goede en veilige fi ets draagt 
ook bij aan verkeersveiligheid. 
Samen kunnen we onveilige gedrag 
veranderen. Doet u mee?

De scholen gaan weer beginnen!
U heeft ze vast al gezien, de borden 
en spandoeken. Deze laten ons 
weten dat het nieuwe schooljaar 
gaat beginnen. Dit betekent extra 
verkeersdrukte en meer kinderen 
zelfstandig in het verkeer. Kinderen 
leren vooral door te doen. Dat geldt 
helemaal voor het verkeer. Vlak na 
de zomervakantie is de kans op 
een ernstig ongeluk voor fi etsende 
scholieren van 12 jaar twee keer zo 
groot als in de rest van het jaar. Let 
daarom extra op uw snelheid en 
op de andere weggebruikers. We 
komen allemaal graag veilig aan op 
onze bestemming.

Nieuwe schoolroute
Na de zomervakantie weer fris en 
veilig van start? Oefen samen met 
uw kind de nieuwe schoolroute. En 
ga de eerste schoolweek samen 
lopend of fi etsend naar school. 

Controleer de fi ets(en) op problemen 
met de VVN Fietscheck. Gaat u met 
de auto, let dan onderweg extra op 
uw snelheid.

Schoolroute voor brugklassers
Voor brugklassers zijn de eerste 
dagen op de nieuwe school 
helemaal spannend. Nieuwe school 
en nieuwe klasgenootjes, vakken 
en leraren. Dan is het mooi als in 
ieder geval die nieuwe verkeersroute 
bekend is en ze veilig door het 
verkeer kunnen. Zeker omdat 
veel kinderen langer onderweg 
zijn. Ook reizen ze meestal zelf 
of met klasgenoten naar school. 
Helaas is er in deze leeftijdsgroep 
aan het begin van het schooljaar 
een duidelijke piek in het aantal 
fi etsongevallen. Daarom is het 
ook voor deze kinderen belangrijk 
dat ze goed voorbereid zijn op 
de nieuwe schoolroute en op de 
verkeerssituaties waarmee zij te 
maken krijgen.

Veilige fi ets
Een veilige fi ets is de basis om veilig 
te kunnen fi etsen. Belangrijk dus dat 
de fi ets in orde is! Maar wanneer 
is een fi ets veilig? Waar moet je op 
letten? Bekijk de fi etscheck van 
Veilig Verkeer Nederland op https://
vvn.nl/fi etscheck

Meer lezen? https://vvn.nl/onze-
scholen-zijn-weer-begonnen

Triathlon op 21 augustus
In verband met de Triathlon op 
zondag 21 augustus 2022 is er 
een aantal verkeersmaatregelen 
genomen. Hieronder vindt u deze: 

- Zaterdag 20 augustus 2022 
vanaf 18.00 uur wordt de Zijldijk 
ter hoogte van de Baanderij 
afgesloten voor de opbouw van 
het evenement. Hierbij wordt het 
verkeer langs het evenement en/
of over de parallelweg van de 
Baanderij geleid. Hulpdiensten 
hebben doorgang.

- Zondag 21 augustus 2022 rond 
6.00 uur wordt de Zijldijk vanaf 
de Splinterlaan tot de Rietschans 
afgesloten met hekken. Bij de 
hekken staan verkeersregelaars. 
Verkeer vanaf de Van der Valk 
Boumanweg richting de Baanderij 
wordt over de Sumatralaan 
geleid. Hulpdiensten hebben vrije 
doorgang en worden ter hoogte 
van de winkels van de Baanderij 
om het evenement geleid. 

- Zondag 21 augustus 2022 van 
7.00 uur tot 15.30 uur wordt de 
Zijldijk tussen de Baanderij en 
de Nieuweweg afgesloten voor 

het verkeer, met uitzondering 
van aanwonenden. Hulpdiensten 
worden doorgelaten door 
verkeersregelaars.

- Zondag 21 augustus 2022 van 
7.30 uur tot 16.30 uur wordt de 
Nieuweweg en N446 afgesloten 
vanaf de rotonde N445 tot de 
rotonde bij Roelofarendsveen. 
Hulpdiensten worden 
doorgelaten. 

- Zondag 21 augustus 2022 van 
7.00 uur tot 15.00 uur is het 
vaarwater tussen de Zijlbrug 
en de Spanjaardsbrug geheel 
gestremd. Tussen de wedstrijden 
door is er beperkte doorvaart 
mogelijk van ongeveer 9.15 uur 
tot 10.30 uur en van ongeveer 
11.15 uur tot en met 12.00 uur.

- Zondag 21 augustus 2022 
worden om 18.00 uur de wegen 
weer vrijgegeven.

Voor de omleiding van de buslijnen 
6 en 365 verwijzen wij u naar de 
website van Arriva.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Mooi Leiderdorp
Bedankt voor het insturen van deze prachtige, groene foto, Dirk de Wit! 

BEKENDMAKINGEN EN 
MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Plaatsen dakkapel op de voorzijde 
van de woning (OLO 7180463 - 
LDPZ2022-000222)
Locatie: Frederik Hendriklaan 25
Datum ontvangst: 8 augustus 2022

Winkelhof
Plaatsen van een overkapping bij het 
laad/los perron van de Dirk  (OLO 
7180947 - LDPZ2022-000223)
Locatie: Winkelhof 58
Datum ontvangst: 9 augustus 2022

Voorhof
Dichtzetten dakterras en maken 
dakkapel (OLO 7187831 - 
LDPZ2022-000228)
Locatie: Ereprijskamp 28
Datum ontvangst: 14 augustus 2022



VERLEEND
(reguliere procedure)

Voorhof
Realiseren van een dakkapel aan 
de voorzijde (OLO 7095463 - 
LDPZ2022-000194)
Locatie: Andoornzoom 3
Datum besluit: 3 augustus 2022

De Baanderij
Uitbreiden van het bestaande pand 
(OLO 7029149 - LDPZ2022-000152)
Locatie: Zijldijk 24 A
Datum besluit: 8 augustus 2022

Ouderzorg (Houtkamp)
Vervangingswerkzaamheden van de 
brug 069 (oud H002) (OLO 7063431 
- LDPZ2022-000167)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
11239, sectie A
Datum besluit: 9 augustus 2022

Buitenhof
Vervangingswerkzaamheden van de 
brug 116 (oud H051) (OLO 7064497 
- LDPZ2022-000170)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
11289, sectie A
Datum besluit: 10 augustus 2022

Zijlkwartier
Vervangingswerkzaamheden van de 
brug 128 (oud S020) (OLO 7064799 - 
LDPZ2022-000171)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
11692, sectie A
Datum besluit: 10 augustus 2022

Bloemerd
Vervangingswerkzaamheden van 
de brug 165 (OLO 7064957 - 
LDPZ2022-000172)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
4052, sectie B
Datum besluit: 11 augustus 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Kerkwijk
Vervangingswerkzaamheden van 
de brug 202 (OLO 7065127 - 
LDPZ2022-000173)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
2570, sectie B
Uiterlijke beslisdatum: 25 september 
2022

APV-VERGUNNINGEN
VERLEEND

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van sportartikelen bij de 
Triatlon op 21 augustus 2022
Locatie: Baanderij/Zijldijk 
Datum besluit: 10 augustus 2022

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van Italiaans schepijs bij de 
Triatlon op 21 augustus 2022
Locatie: Baanderij/Zijldijk 
Datum besluit: 10 augustus 2022

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van snacks bij de Triatlon op 
21 augustus 2022
Locatie: Baanderij/Zijldijk 
Datum besluit: 10 augustus 2022

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van koffie bij de Triatlon op 
21 augustus 2022
Locatie: Baanderij/Zijldijk 
Datum besluit: 10 augustus 2022

Een evenementenvergunning voor het 
Watersportfeest dat wordt gehouden 
op 17 augustus 2022 van 16.00 
uur tot 01.00 uur bij roeivereniging 
Asopos de vliet 
Locatie: Zijlstroom 137 
Datum besluit: 11 augustus 2022

Een evenementenvergunning voor de 
El Cid week die wordt gehouden van 
15 augustus tot en met 19 augustus 
2022 bij roeivereniging Asopos de 
vliet 
Locatie: Zijlstroom 137 
Datum besluit: 11 augustus 2022

Een evenementenvergunning voor 
de Triatlon op 21 augustus 2022 van 
07.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Zijldijk/Baanderij/Nieuweweg
Datum besluit: 11 augustus 2022

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van saté op 28 augustus 
2022 van 15.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp, 
evenemententerrein van de 
Vriendenfeesten
Datum besluit: 15 augustus 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.


