
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 31 AUGUSTUS 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

3 juli t/m 3 september 2022
Geen collecte 

4 t/m 10 september 2022
KWF Kankerbestrijding

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

AGENDA 

1 september
10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur met wethouder Bob 
Vastenhoud 
Sterrentuin, Van 
Diepeningenlaan 110. 

Simon Smitweg dicht op 
17 september
Op zaterdag 17 september wordt 
de brandweerdag georganiseerd 
op de Simon Smitweg. Dit duurt 
van 10.00 tot 16.00 uur. Daarom 
is de Simon Smitweg die dag van 
8.00 tot 18.00 uur dicht. Ook is de 
milieustraat die dag gesloten. 

Verkeersregelaars leiden het verkeer 
om. Bewoners van het Hofje van 
Holtlant kunnen hun woning wel 
bereiken.

Informatie over speelplaatsen 
In Leiderdorp hebben we formele 
en informele speelplaatsen. Formele 
speelplaatsen zijn plaatsen waar 
speelobjecten en/of speeltoestellen 
staan. 

Vernieuwen speelplaatsen
De gemeente gaat de formele 
speelplaatsen aan de Dwarstocht, 
Goudestein, de sportkooi en de 
speelplaats aan Jachtslotpad 
opnieuw inrichten. Dat gebeurt 
vanaf eind 2022. 

De speelplaatsen aan 
de Middentocht, Johan 
Wagenaarstraat, Kloosterhof en 
de Hella Haassestraat worden 
informele speelplaatsen. Dat 
betekent dat er in de speelplaatsen 
geen speelobjecten/speeltoestellen 
(meer) worden teruggeplaatst. In het 
geval dat de toestellen nog voldoen 
aan de eisen en veilig zijn, kunnen 
de toestellen in overleg blijven staan. 
Neem daarvoor contact op met 
info@leiderdorp.nl. 

Praten over vernieuwen 
speelplaatsen
De speelplaatsen aan de 
Dwarstocht en het Jachtslotpad en 
de sportkooi aan het Jachtslotpad 

moeten ook opgeknapt worden. 
Wilt u weten wat er met deze 
speelplaatsen gaat gebeuren? 
We gaan graag met u in gesprek. 
Dat kan op woensdagmiddag 7 
september, van 13.00 tot 15.30 
uur. dan zijn wij aanwezig op de 
volgende locaties: 

Dwarstocht
Buitenhof-Midden/West
Formeel
0 t/m 5 jaar 
13:00 - 13:45 uur

Sportkooi Jachtslotpad
Ouderzorg
Formeel
0 t/m 18 jaar
14:45 - 15:30 uur

Speelplaats Jachtslotpad
Ouderzorg
Formeel
0 t/m 11 jaar
14:45- 15:30 uur 

Kunt u niet op deze momenten? 
Neem dan contact op met de 
wijkregisseur via info@leiderdorp.
nl. Of kijk op www.leiderdorp.nl/
inwoner/projecten/speelruimteplan. 

Grofvuil aanbieden
Afval dat te groot is om in de 
minicontainer te doen, noemen we 
grofvuil. Bijvoorbeeld oude meubels 
of vloerbedekking. 

Wilt u grofvuil weggooien? Dan kunt 
u dit afgeven bij de milieustraat. 
U kunt ook een afspraak maken 

voor het ophalen van grofvuil bij u 
thuis via (071) 54 58 500. U zet het 
grofvuil dan buiten. Maar daarvoor 
hanteren wij wel een aantal regels. 

Alle regels vindt u op 
https://www.leiderdorp.nl/
producten/afvalinzameling-grofvuil.

Veilig gedrag in het verkeer
Na een lange zomervakantie 
is het zover. De scholen zijn 
weer begonnen! Een periode 
waarin helaas veel ongelukken 
plaatsvinden. De drukte in het 
verkeer neemt toe. Dat is voor 
scholieren en automobilisten weer 
wennen. 

Kinderen en scholieren hebben 
nog niet zoveel verkeerservaring. 
Ze willen er graag bij horen. Het is 
dus verstandig om volwassenen 
extra goed op te letten. 

Zó komt de jeugd veilig op school 
en weer thuis:

1. Pas uw snelheid aan
Wist u dat mensen die te hard 
rijden voor de meeste ongevallen 
zorgen? Gelukkig houden de 
meeste bestuurders zich aan de 
maximumsnelheid. Ook rijden 
ze langzamer als de situatie 
daarom vraagt. Zeker na de 
zomervakantie is een juiste 
snelheid erg belangrijk. 

2. Rij mobielvrij, rij MONO
U hebt het vast weleens 
meegemaakt. De bestuurder 
voor u let niet goed op de weg. 
Deze is meer met de telefoon 
bezig. Niet verstandig. Ons advies 
voor iedereen: voorkom afl eiding 
onderweg. U kunt uw telefoon zo 
instellen dat u tijdens het rijden 
niet wordt gestoord. Kijk daarvoor 
op www.wijrijdenmono.nl.

3. Vermijd schoolzones
Het is vaak extra druk rondom 
een school. Is een andere route 
mogelijk? Vermijd dan wegen 
langs scholen. Rustiger voor uzelf 
en voor de scholieren.

4. Werk af en toe thuis (als dat 
mogelijk is)
In de coronaperiode ontdekten 
we dat afspraken vaak ook 
digitaal kunnen. Een combinatie 
van half thuis werken en half op 
kantoor werken vindt 48% van 
werkend Nederland ideaal. Dit 
blijkt uit de Flitspeiling van Veilig 
Verkeer Nederland. Is thuiswerken 
ook voor u een mogelijkheid? 
Dan is dat zeker in deze periode 
een mooie bijdrage aan veiliger 
verkeer!

5. Vertrek op tijd
Moet u toch naar uw werk of een 
andere bestemming? Als u iets 
eerder van huis vertrekt heeft u 
meer tijd om ontspannen. U kunt 
dan veiliger op uw bestemming 
komen. U bent dan geduldiger in 
het verkeer. 

6. Pak de fi ets
Is het niet per se nodig om met 
de auto op pad te gaan? Dan 
is het een idee om op de fi ets 
te stappen in deze periode. 
Doe dit net als veel kinderen en 
scholieren. Dit zorgt voor minder 
gemotoriseerd verkeer en is nog 
gezond ook.

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

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Bedrijf digitaliseren
Wilt u uw bedrijf digitaliseren? Vanaf 
1 augustus 12.00 uur zijn er weer 
50 mkb-vouchers beschikbaar voor 
digitalisering binnen je bedrijf. Benut 
deze 3e en laatste ronde! Vraag 
een offerte aan bij een leverancier 
en krijgt via de voucher tot € 1000 
vergoed.

Eenvoudig en snel
Al 100 bedrijven gingen u voor. 
Zij waarderen het aanbod hoog en 
vinden de aanvraag eenvoudig en 
snel gaan. Kijk op 
www.economie071.nl/projecten/
digitalisering071/mkb-coach/ voor 
meer informatie. Hier vindt u ook de 
ervaringen van ondernemers die al 
een voucher hebben aangevraagd.



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde (OLO 7208339 - 
LDPZ2022-000233)
Locatie: Griffioen 4
Datum ontvangst: 24 augustus 
2022

Oranjewijk
Constructieve wijziging (OLO 
7206551 - LDPZ2022-000234)
Locatie: Anna van Saksenstraat 10
Datum ontvangst: 25 augustus 
2022

Ouderzorg
Plaatsen dakkapel aan de voorzijde 
(OLO 7210067 - LDPZ2022-
000235)

Locatie: Schoutenstraat 1
Datum ontvangst: 26 augustus 
2022

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

Een vergunning voor het plaatsen 
van 10 Driehoeksborden van 23 
september t/m 8 oktober 2022 ter 
aankondiging van de Boekenmarkt 
van de Protestantse Gemeente 
Leiderdorp op 7 en 8 oktober 2022.
Locatie: Engelendaal/Persant 
Snoepweg
Datum besluit: 25 augustus 2022

Een evenementenvergunning voor de 
Jaarmarkt en zorgfestival op zaterdag 
3 september 2022 van 11.00uur tot 
18.00 uur.
Locatie: Laan van Berendrecht en 
Statendaalderplein
Datum Besluit: 25 augustus 2022

Een ontheffing werken buiten reguliere 
werktijden tussen:
3 september t/m 13 september 2022 

BEKENDMAKINGEN EN 
MEDEDELINGEN

Mooi Leiderdorp
‘’Ondanks de droogte van de afgelopen maanden toch al paddestoelen in 
de Bloemerd!’’ Bedankt voor het insturen van deze foto, Ingrid Faber.

Locatie: Hoogvliet aan de Poortwacht 
139 te Leiderdorp
Datum besluit: 29 augustus 2022

De bezwarentermijn van de verleende 
APV-vergunningen loopt zes weken 
vanaf de dag na verzending van de 
vergunning.

AANGEVRAAGD

Een aanwezigheidsvergunning 
voor s speelautomaten voor een 
horecainrichting.
Locatie: Persantsnoepweg 2-4
Datum aanvraag: 10 augustus 2022

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.

VERKEERSBESLUITEN

Opnieuw inrichten Acacialaan
Het college van burgemeester en 
wethouders nam op 31 augustus 
2022 een verkeersbesluit over het 
opnieuw inrichten van de Acacialaan. 
Het verkeersbesluit gaat over de 
maatregelen die we nemen op 
grond van de Wegenverkeerswet 
1994. We voeren het ontwerp van 
de Acacialaan uit. Dit is te vinden op 

www.leiderdorp.nl/acacialaan. Het 
verkeersbesluit gaat over het gebied 
vanaf de Persant Snoepweg tot 
de rotonde. Zo verwijderen we het 
zebrapad op het kruispunt Persant 
Snoepweg, Engelendaal, Acacialaan. 
Ook komt er éénrichtingsverkeer op 
de ventweg en er zijn straks geen 
lijnen meer op de weg. 

De stukken staan in het digitale 
gemeenteblad van 31 augustus 
2022. Om deze te bekijken gaat 
u naar de website https://www.
officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het 
kopje 'uitgebreid zoeken' kiest uw 
officiële bekendmakingen. Daarna 
kiest u bij 'type organisatie(s)' 
voor 'gemeente'. Bij 'publicerende 
organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp 
en bij 'onderwerp(en)' voor 
'verkeer'. Tenslotte klikt u op 'start 
zoekopdracht'.
De stukken kunt u tijdens 
openingstijden ook bekijken bij de 
receptie van het gemeentehuis. Deze 
stukken liggen er van 31 augustus 
tot en met 12 oktober 2022. 

Belanghebbenden kunnen op 
grond van hoofdstuk 6 van de 
Algemene wet bestuursrecht 
een bezwaarschrift tegen het 
verkeersbesluit indienen. Dit kan bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. U kunt dit doen tot en 
met 12 oktober 2022.

Aanwijzen van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen.
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 31 augustus 
2022 besloten tot het aanwijzen van 
2 parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen in/aan de:
 - Vlechtbaan ter hoogte van de 

toegang tot huisnummer 106 t/m 
111 te Leiderdorp;

 - Dotterbloemkreek ter hoogte van 
perceelnummer 54 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 31 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 eveneens van 
31 augustus 2022 tot en met 12 
oktober 2022 ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis 
(gedurende 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 12 oktober 2022 de tijd.

REGIONALE 
COMMISSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Op vrijdagochtend 2 september 
2022 wordt de volgende zaak 
behandeld:

• Twee bezwaarschriften gericht 
tegen het verkeersbesluit instellen 
fietspad Laan van Berendrecht 
tussen Laan van Ouderzorg - 
Engelendaal te Leiderdorp (10:15 
uur)

Informatie
Wilt u een zitting bijwonen, stuur dan 
een mail aan bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl
De agenda kan namelijk nog 
wijzigen.


