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

Vergadering gemeenteraad

Maandag 31 januari 2022 om 20.30 uur is de vergadering van de 
gemeenteraad. Deze is live te volgen op www.raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen  
4. nspreekrecht
5. Vragenronde
6.  Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
7.  Rekenkamerrapport Verbonden Partijen
8.  Rekenkamerrapport Herplantfonds
9.  Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
10. Lijst ingekomen stukken
11.  Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
12. Sluiting

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

COLLECTE
  
Tot en met 29 januari
Geen collecte

30 januari t/m 5 februari 2022 
Hersenstichting

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

AGENDA

28 en 29 januari
Roadshow BespaarteGOED 
Ouderzorg en Vogelwijk
www.goedleiderdorp.nl

31 januari
Vergadering gemeenteraad
20.30 uur
www.raadleiderdorp.nl

10 februari
Informatieavond Laan van 
Berendrecht 
Aanmelden: e-mail naar  
info@leiderdorp.nl

Mooi Leiderdorp
Een winterse foto uit 2017. Zal Leiderdorp er deze winter er nog een keer zo 
wit uit zien? Bedankt Henk van Driel voor het sturen van deze foto!

Blauwe strepen op de straat
Ziet u blauwe strepen op de straat? 
Deze geven kabels en leidingen aan 
die onder de grond liggen. 

KPN zet deze strepen. Het bedrijf 
wil weten waar kabels en leidingen 

liggen, omdat het bezig is met 
voorbereidingen voor 
glasvezelinternet in Leiderdorp. 
Het aanleggen hiervan gebeurt 
vanaf eind 2022.

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 van de woning 
(OLO 6671065)
Locatie: Griffioen 8
Datum ontvangst: 20 januari 2022

Elisabethhof
Plaatsen van twee schuifdeuren in 
de voorgevel (OLO 6674621)
Locatie: Elisabethhof 30
Datum ontvangst: 21 januari 2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de 
zijkant van de woning 
(OLO 6551487)
Locatie: Sijpestein 8
Datum besluit: 19 januari 2022

Winkelhof
Plaatsen van handelsreclame 
aan de voorgevel en het plaatsen 
van gevelroosters in bestaande 
bovenlichten van gevelramen 
(OLO 6569075)
Locatie: Reaal 4
Datum besluit: 19 januari 2022

Kapvergunningen
Een kapvergunning voor een 
kronkelwilg (Salix matsudana 

Tortuosa OLO 6571619). Reden 
is dat de boom dicht op de gevel 
staat van de woning aan Willem de 
Zwijgerlaan nummer 21. De boom 
heeft boven en onder de grond niet 
genoeg ruimte om verder te groeien 
zonder schade te veroorzaken aan 
de woning. 
Locatie: Anna van Saksenstraat 
naast de woning aan Willem de 
Zwijgerlaan nummer 21
Datum besluit: 18 januari 2022
Herplantplicht: tijdens of direct na 
het project vervanging riolering in 
Oranjewijk wordt een nieuwe boom 
geplant in de omgeving van de 
huidige locatie. 

Een kapvergunning voor een wilg 
(Salix, OLO 6593495). Reden is dat 
de boom aan het rotten is onderin 
de stam. Deze is niet stabiel genoeg 

om te laten staan langs het fietspad. 
Locatie: Engelendaal ter hoogte van 
Boekweitkamp nummer 18
Datum besluit: 18 januari 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2022/2023 wordt er een sierappel 
(Malus Evereste’) op de huidige 
locatie geplant.

Een kapvergunning voor drie 
lijsterbessen (Sorbus aucuparia, 
OLO 6609811). Reden is dat 
de bomen zo slecht zijn, dat ze 
doodgaan. 
Locatie: Dotterbloemkreek in het 
plantsoen tussen nummer 28 en 49
Datum besluit: 18 januari 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2022/2023 worden drie 
judasbomen (Cercis siliquastrum) op 
dezelfde locatie geplant.

Informatieavond Laan van 
Berendrecht
We gaan de Laan van Berendrecht 
in 2022 opnieuw inrichten. Er komt 
een gescheiden voet- en fietspad. 
Ook vervangen wij de verlichting 
en maken we ruimte voor groen. 
Het ontwerp hiervoor is klaar. Wij 
willen u dit ontwerp laten zien. 

Daarom nodigen wij u uit voor een 
digitale informatieavond. Deze is 
op donderdag 10 februari 2022 om 
19.30 uur. Aanmelden is verplicht. 
U kunt een e-mail sturen naar info@
leiderdorp.nl. Het onderwerp van de 
e-mail is ‘Laan van Berendrecht’.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN



Een kapvergunning voor tien 
Fraxinussen (OLO 6614645). Reden 
van de kap is uitdunning. Deze 
bomen moeten weg, omdat we 
van een Essenbos een Lindenbos 
gaan maken. Met de kap van Essen 
en de aanplant van Linden zorgen 
wij ervoor dat planten en bloemen 
in het voorjaar gaan groeien. Wij 
brengen compost aan, planten 
bodemverbeteraars aan en zetten 
wormen uit om dat voor elkaar te 
krijgen.
Locatie: Heemtuin
Datum besluit: 18 januari 2022
Herplantplicht: er worden zeven 
Lindes en drie haagbeuken 
(Carpinus) op de huidige locatie 
geplant. 

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

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. 

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND
 
Een collectevergunning voor 
stichting Hulphond Nederland op 11 
mei en 14 mei 2022 en op vrijdag 
21 oktober en zaterdag 22 oktober 
2022
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 10 januari 2022

Een collectevergunning voor 
het inzamelen van textiel op 11 
maart 20 mei, 19 augustus en 25 
november 2022
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 5 januari 2022

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

Op grond van het bepaalde in 
de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden  
binnen 6 weken een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders, postbus 35, 2350 AA 

Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient 
ondertekend te zijn en tenminste 
te bevatten: de naam en adres van 
de indiener ervan, de dagtekening 
en het besluit waartegen bezwaar 
wordt aangetekend. 

Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit 
niet op. Indien u wilt voorkomen 
dat het genomen besluit wordt 
uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met 
het indienen van een bezwaarschrift 
- aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank te Den Haag, 
postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag, een voorlopige voorziening 
vragen.

MELDINGEN

Noodkap
Twee zilverlinden (Tilia tomentosa) 
aan de Engelendaal ter hoogte 
van de Noorderschans. Uit de 
boomveiligheidscontrole blijkt 
dat deze risicobomen zijn. Twee 
nieuwe zilverlinden (Tilia tomentosa) 
‘Brabant’ komen er voor in de 
plaats.

VERORDENINGEN

Regels voor gebruik en verhuur 
woningen 
Vanaf 27 januari tot en met 29 maart 
kunt u een document inkijken. Hierin 

beschrijven we hoe we omgaan 
met het gebruik van woningen en 
kamerverhuur. 

De regels staan beschreven in een 
document, een bestemmingsplan. 
Deze gelden voor alle gebouwen die 
in de gemeente Leiderdorp staan. 
Of het nu een winkel, school, huis of 
iets anders is.

Waarvoor zijn deze regels?
In het document staat: wat mag 
iemand met een gebouw doen? 
De regels die nu gelden in de 
verschillende bestemmingsplannen 
blijven van kracht. Ze worden 
uitgebreid met het volgende:
• verhuren van maximaal twee 

kamers is toegestaan;
• er komen regels over wonen 

met bijzondere doelgroepen. Dat 
zijn personen die samen wonen 
onder begeleiding van een coach;

• er zijn regels over parkeren in heel 
Leiderdorp. 

Document bekijken
U kunt het document bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik 
op ‘plannen zoeken’, ‘plannaam 
of nummer’ en vul dan in: 
NL.IMRO.0547.BPwoongebruik-
VO01. Wilt u het document in het 
gemeentehuis bekijken? Bel dan 
naar 071-54 58 500 en maak een 
afspraak. 

Reageren
Wilt u een reactie geven op het 
document? Dat kan van 27 januari 
2022 tot en met het 9 maart 
2022 door het geven van een 
inspraakreactie op het voorontwerp 
bestemmingsplan op verschillende 
manieren: 
 - brief: stuur een brief met uw 

reactie naar: 
College van B&W 
postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
onderwerp: inspraakreactie 
voorontwerpbestemmingsplan 
parapluplan woongebruik en 
kamerverhuur Leiderdorp. 

 - e-mail: stuur een e-mail met uw 
reactie naar: 
RO@leiderdorp.nl 
onderwerp: inspraakreactie 
voorontwerpbestemmingsplan 
parapluplan woongebruik en 
kamerverhuur Leiderdorp. 

 - afspraak op het gemeentehuis: 
bel voor een afspraak naar 071-
54 58 500.

Heeft u nog vragen? 
Neem contact op met Kristian 
Lievense. U kunt bellen naar  
071-54 58 500 of een e-mail sturen 
naar k.lievense@leiderdorp.nl.


