
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 24 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,  
ook op de fiets
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. Minstens zo belangrijk is het 
om als fietser over een goede fiets 
te beschikken. Samen kunnen we 
onveilige gedrag veranderen. Doet 
u mee?

Een veilige fiets
Om veilig te fietsen, heeft u een 
veilige fiets nodig. Maar wat is een 
veilige fiets? Gebruik deze lijst om 
en check of uw fiets veilig is.  

1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast 

aan het stuur en zijn heel.
4. De fiets moet goede remmen 

hebben: een terugtraprem of 
handrem. Bij handremmen 
geldt: beide wielen moeten 
goed geremd kunnen worden. 

5. De koplamp werkt goed. Deze 
straalt recht naar voren en geeft 
wit of geel licht.

6. De spaken in beide wielen 
zitten goed vast. Ook zijn er 

geen ontbrekende spaken.
7. Zijreflectie: de banden hebben 

cirkelvormige reflectie. Of er 
zitten witte of gele reflectoren 
aan de wielen, minimaal 1 per 
wiel.

8. De banden zijn goed 
opgepompt en hebben 
voldoende profiel.

9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte 

ingesteld. U kunt met beide 
voeten (tenen) net de grond 
raken als u op het zadel zit.

11. De trappers zijn voldoende 
stroef.

12. Beide trappers hebben twee 
gele reflectoren.

13. De ketting is goed afgesteld; 
niet te slap, niet te strak. Tip: 
Heeft u een open kettingkast 
en draagt u een wijde broek? 
Gebruik dan een broekclip 
of band, zodat de broek niet 
tussen de ketting kan komen.

14. Er zit een rode reflector aan de 
achterkant van de fiets. Of deze 
zit in het achterlicht.

15. Het achterlicht werkt goed. 
Deze straalt naar achteren en 
geeft rood licht.

De scholen zijn weer begonnen
De bekende spandoeken en 
borden staan weer langs de 
wegen, de scholen zijn weer 
begonnen! Dit betekent extra 
verkeersdrukte en meer fietsers 
in het verkeer. Kinderen die 
voor het eerst zelfstandig naar 
de basisschool fietsen, maar 
ook kinderen die een nieuwe 

route fietsen naar de middelbare 
school. 

De start van het nieuwe schooljaar 
is weer wennen voor scholieren en 
ouders. Maar ook voor alle andere 
verkeersdeelnemers. Let daarom 
dus extra op uw snelheid en op 
andere mensen in het verkeer.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Mooi Leiderdorp
‘’Deze foto heb ik gemaakt omdat het mij deed denken aan een schilderij 
van Monet.’’ Bedankt voor het insturen, Anneke van Niekerk.

BEKENDMAKINGEN EN 
MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
VERLEEND
(reguliere procedure)

Bospolder
Verbouwen van het bestaande 
gebouw, plaatsen nieuwbouw 
kas, plaatsen lichtreclame op de 
uitzichttoren en het plaatsen van 
verlichting op het terrein (OLO 
6776821 - LDPZ2022-000049)
Locatie: Bospolder 11
Datum besluit: 17 augustus 2022

Achthoven
Tijdelijk plaatsen van een stacaravan 
(OLO 7097865 - LDPZ2022-000193)
Locatie: Achthovenerweg 23
Datum besluit: 18 augustus 2022

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Driegatenbrug
Realiseren van een schuilstal 
voor het hobbymatig houden 
van schapen (OLO 6523647 - 
LDPZ2022-000166)
Locatie: Zijldijk 32 A
Uiterlijke beslisdatum: 30 september 
2022



APV-VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 

Een ontheffing werken buiten reguliere 
werktijden tussen:
3 september t/m 13 september 2022 
Locatie: Hoogvliet aan de Poortwacht 
139 te Leiderdorp
Datum aanvraag: 16 augustus 2022

Uw (schriftelijke) reactie over deze 
vergunningen kunt u binnen 2 weken 
sturen naar Gemeente Leiderdorp, 
t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 
2350 AA Leiderdorp. De aanvraag ligt 
2 weken ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis.

VERLEEND

Een evenementenvergunning voor 
Stichting Vrienden van het Oude dorp 
voor de Vriendenfeesten op 26 tot en 
met 28 augustus 2022.
Locatie: Park de Houtkamp
Datum verleend: 17 Augustus 2022

Een evenementenvergunning voor SV 
Velocitas voor een korfbaltoernooi op 
27 augustus 2022.
Locatie: Bloemerd 7 te Leiderdorp
Datum verleend: 18 augustus 2022

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 

verkoop van suikerspinnen op 28 
augustus 2022 van 11.00 uur tot 
19.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp, 
evenemententerrein Vriendenfeesten
Datum besluit: 23 augustus 2022

Ontheffing kamperen buiten 
kampeerterrein van 21 september 
t/m 23 september 2022.
Locatie: Scouting Leiderdorp, 
Boomgaardlaan 24 te Leiderdorp
Datum verleend: 18 augustus 2022
Ontheffing kamperen buiten 
kampeerterrein van 27 tot 28 
augustus 2022.
Locatie: Bloemerd 7 te Leiderdorp
Datum verleend: 18 augustus 2022

Vergunning Open Monumentendag 
op 10 september 2022 met als 
motto: Duurzame monumenten, 
duurzaamheid duurt het langst". 
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp
Datum verleend: 23 augustus 2022

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van pancakes op 10 
september 2022 van 10.00 uur tot 
17.00 uur
Locatie: Willem Alexanderlaan 1
Datum besluit: 23 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.

MELDINGEN

Een buurtborrel aan de 
Heemraadlaan op 24 september 

2022 (Burendag) tussen 14.00 en 
18.00 uur. 

Een springkussen op het grasveld 
aan de Mauritssingel 146 t/m 156 
op 24 september 2022 (Burendag) 
tussen 14.00 en 21.00 uur.

Een buurtborrel op het pleintje 
tussen de huizen van de 
Rozemarijntuin, Marjoleintuin en 
Tijmtuin op 24 september 2022 
(Burendag) van 16.00 tot 18.00 uur

VERKEERSBESLUITEN

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 13 juli 2022 
besloten tot het aanwijzen van 2 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen in/aan de:
 - Koningstraat ter hoogte van 

perceelnummer 70 te Leiderdorp
 - Buitenhoflaan ter hoogte van 

perceel Overtocht 1 te Leiderdorp
Op dit worden twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen aangewezen aan de 
Buitenhoflaan ter hoogte van 
perceelnummer 1. Later worden hier 
4 parkeerplaatsen aangewezen.

Het college heeft ook op 
24 augustus 2022 besloten 
tot het opheffen van een 

voetgangersoversteekplaats (VOP) 
aan de Vronkenlaan ter hoogte 
van de bushalte en de zijstraat 
Koekoekstraat te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 24 augustus 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest u officiële 
bekendmakingen. Vervolgens kiest 
u bij 'Type organisatie(s)' voor 
'Gemeente'. Bij 'Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp 
en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 
'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start 
zoekopdracht'.
De stukken liggen ook van 24 
augustus 2022 tot en met 5 oktober 
2022 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (tijdens 
openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op 
grond van hoofdstuk 6 van de 
Algemene wet bestuursrecht 
een bezwaarschrift tegen het 
collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot 
en met 5 oktober 2022 de tijd.


