
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

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 2 FEBRUARI 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

30 januari t/m 5 februari 2022 
Hersenstichting  
6 t/m 12 februari 2022  
Geen collecte

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

AGENDA

7 februari
Raadsinformatieavond
20.30 uur
www.raadleiderdorp.nl

10 februari
Informatieavond Laan van 
Berendrecht
Locatie: online
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Aanmelden: info@leiderdorp.nl

15 februari
Informatieavond Acacialaan
Locatie: online
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Aanmelden: info@leiderdorp.nl

Mooi Leiderdorp
‘’Is er wind, dan draait de Zijllaanmolen weer geregeld.’’ Bedankt voor het 
sturen van deze foto, Renzo Versteeg! 

Openingstijden gemeentehuis
Vanaf 9 februari zijn het gemeentehuis 
en de balie voor burgerzaken weer op 
de normale tijden open. 

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

Burgerzaken
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Woensdag van 12.00 uur tot 20.00 
uur

Informatiebijeenkomst Acacialaan
We gaan de Acacialaan in 2022 
opnieuw inrichten. Het ontwerp 
daarvoor is klaar. Op dinsdag 
15 februari is er een digitale 
informatiebijeenkomst over de 
Acacialaan. Deze begint om 19.30 
uur en duurt tot 21.00 uur. Wij laten 
u het schetsontwerp zien van de 
Acacialaan. Ook horen wij graag uw 
mening.

Om bij de avond aanwezig zijn, 
moet u zich aanmelden. U stuurt 
daarvoor een e-mail naar info@
leiderdorp.nl. Het onderwerp van 
de e-mail is ‘informatiebijeenkomst 
Acacialaan’. Direct omwonenden 
krijgen een uitnodiging voor deze 
informatiebijeenkomst.

In memoriam
Ons bereikte het bericht dat Arie Roest op 14 januari is overleden. 

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte met dit verlies. 

Jarenlang was Arie Roest onlosmakelijk verbonden met het 
gemeentebestuur van onze gemeente. 

Vanaf 1978 was hij 20 jaar raadslid, waarvan vele jaren als 
fractievoorzitter van het CDA. Sinds 1998 werd hij wethouder, onder 
meer met de portefeuilles fi nanciën, gemeentelijke organisatie en 
onderwijs. Dit was de tijd waarin vraagstukken lagen die bepalend 
zouden zijn voor de toekomst van Leiderdorp. Zoals de besluitvorming 
over de verdiepte aanleg van de A4 en de HSL-tunnel. Het waren toen 
politiek en bestuurlijk geen gemakkelijke jaren in Leiderdorp. Maar Arie 
Roest was er de man niet naar om problemen of een stevig debat uit de 
weg te gaan. Zo groeide hij uit tot een belangrijke stabiele factor in ons 
gemeentebestuur. Daarom werd hij in december 2003 geëerd met de 
erespeld van de gemeente Leiderdorp. Ook omdat hij toen 25 jaar in de 
politiek zat. 

Helaas heeft hij persoonlijk moeten ervaren hoe hard het politieke 
bedrijf soms kan zijn. De manier waarop zijn wethouderschap tot 
een einde kwam, deed hem veel pijn. Een mooiere afsluiting van zijn 
indrukwekkende politieke loopbaan zouden we hem zeer hebben 
gegund.

Arie Roest zette zich graag en vol overgave in voor de samenleving. Niet 
alleen in de politiek, maar ook in diverse functies in en buiten Leiderdorp. 
Voordat hij wethouder werd, was hij lange tijd economisch directeur 
bij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Na zijn wethouderschap 
werd hij bestuurslid en ook penningmeester van een reeks Leiderdorpse 
organisaties, waaronder De Algemene Woningbouwvereniging, 
de Protestantse Gemeente Leiderdorp, Protestants-Christelijke 
Schoolvereniging Leiderdorp, de Omwonenden Vereniging Centrumplein 
Leiderdorp en Ruitervereniging Liethorp. 

Arie Roest deed dit allemaal belangeloos gedurende vele jaren. Het was 
voor mij als burgemeester dan ook een eer toen ik in 2014 bij hem een 
koninklijke onderscheiding voor al zijn verdiensten mocht opspelden.

Zelf mocht ik hem later weer ontmoeten bij een NL-Doetdag. Samen 
de heg van de manege gesnoeid met een vriendelijke, intelligente 
gentleman. Zijn commitment met Liethorp was en is een voorbeeld voor 
veel vrijwilligers. 

Met Arie Roest verliezen wij een gedegen en gedreven Leiderdorpse 
bestuurder. Maar ook een zorgzame echtgenoot, vader en grootvader.  

Namens college en raad van Leiderdorp
de burgemeester
Laila Driessen

Aangepaste regels coronasubsidie 
culturele organisatie
Heeft u als culturele organisatie 
inkomsten gemist en extra 
kosten gemaakt door de 
coronamaatregelen? En had u 
geen recht op fi nanciële steun van 
de gemeente? Dan heeft u daar 
misschien alsnog recht op. De 
regels zijn veranderd.

U vindt de nieuwe regels en het 
aanmelddocument op www.
leiderdorp.nl/over_leiderdorp/
kunst_en_cultuur/. Aanvragen kan 

tot en met 1 maart 2022. Heeft u al 
een aanvraag gedaan? Dan hoeft 
dat niet opnieuw. Wij beoordelen uw 
aanvraag volgens de nieuwe regels.

Het college van burgemeester en 
wethouders beslist binnen 13 weken 
na ontvangst van de aanvraag of u 
fi nanciële steun ontvangt. Er is 
€ 75.000 beschikbaar. Als er meer 
dan € 75.000 wordt aangevraagd, 
wordt de subsidie naar verhouding 
verdeeld.



BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
De bekendmakingen en 
mededelingen zijn te vinden op 
www.offi cielebekendmakingen.nl. 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen uitbouw op de 2e 
verdieping (OLO 6683195)
Locatie: Schoutenstraat 1
Datum ontvangst: 25 januari 2022

De Bloemerd
Verbouwen opslagruimtes naar 
keukens en wasruimten (OLO 
6674545)
Locatie: Persant Snoepweg 2
Datum ontvangst: 25 januari 2022

Kapvergunningen
Kapvergunning voor twee elsen, 
één Sorbes/Lijsterbes en tien Lindes 
(OLO 6634129). De reden hiervoor 
is nieuwbouw op het terrein Alrijne 
Ziekenhuis.
Locatie: Simon Smitweg 1 op het 

terrein van het Alrijne Ziekenhuis
Datum aanvraag: 17 januari 2022
Herplantplicht: er is een algemeen 
groenplan in verband met 
herstructurering terrein door 
grootschalige bouwactiviteit in 
ontwikkeling.

Kapvergunning voor het 
terugsnoeien van één Malus (OLO 
6662757). De reden voor het 
terugsnoeien is dat deze niet als 
boom geplant is, maar als struik. 
Hij is nooit gesnoeid en heeft nu 
een stammaat van meer dan 15 
cm doorsnede. Om deze terug te 
snoeien is een kapvergunning nodig.
Locatie: Hoogmadeseweg ter 
hoogte van Wilgenpark 16
Datum aanvraag: 18 januari 2022
Herplantplicht: de Malus loopt na 
het terugsnoeien weer uit, dus er 
volgt geen herplant.

Kapvergunning voor vier acacia’s 
(Robinea pseudoacacia) en één 
prunus eminens (OLO 6664341). 
Reden voor de kap is dat twee 
acacia’s dood zijn en twee acacia’s en 
de prunus in zeer slechte staat zijn.

Locatie: Goudestein
Datum aanvraag: 18 januari 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2022/2023 worden er zeven rode 
esdoorns (Acer rubrum) geplant op 
de huidige locatie.

Kapvergunning voor één es 
(Fraxinus excelsior) (OLO 6664417). 
Reden is dat de boom geringd is en 
daardoor doodgaat.
Locatie: Florijn 2
Datum aanvraag: 18 januari 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2022/2023 wordt er een esdoorn 
(Acer freemanii) geplant op de 
huidige locatie.

Kapvergunning voor het snoeien van 
wilgen (OLO 6668671). Reden van 
het terugsnoeien is dat de wilgen 
watermerkziekte hebben. Om ze 
nog een kans te geven moeten de 
wilgen worden teruggesnoeid.
Locatie: Heinsiuslaan achter laad- 
en losplaats van Winkelhof
Datum aanvraag: 19 januari 2022
Herplantplicht: de wilgen worden 
alleen teruggesnoeid en niet gekapt, 
dus er volgt geen herplant.

VERLEEND

Kapvergunningen
Kapvergunning voor één meidoorn 
(Crataegus) (OLO 6620275). Reden 
is dat de boom voor 
50 % is afgestorven. Locatie: Simon 
Smitweg ter hoogte van Hofje van 
Holtland nummer 40
Datum besluit: 24 januari 2022
Herplantplicht: in december 2021 is 
er een sierappel (Malus ‘Butterball’) 
geplant achter de meidoorn.

Kapvergunning voor één witte abeel 
(Populus albla) en twee zwarte elsen 
(Alnus glutinosa) (OLO 6621081). 
Reden hiervoor is dat de witte abeel 
scheef hangt richting het hockeyveld 
en daar in de toekomst schade kan 
veroorzaken aan onder andere het 
hekwerk. Eén zwarte els is in het 
verleden afgebroken en er groeiden 
toen meer stammen uit de boom. 
De andere zwarte els heeft geen 
kop en groeit vooral breed uit. Er is 
voor deze bomen boven de grond 
niet genoeg groeiruimte.  
Locatie: Het terrein van 
hockeyvereniging Alecto

Datum besluit: 24 januari 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2022/2023 worden op de huidige 
locatie van de twee zwarte elsen 
drie moeraseiken (Quercus palustris 
‘Green pillar’) geplant.

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
is 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. 

Raadsinformatie-avond
Op 7 februari is er een 
raadsinformatieavond, om 20.30 
uur. U kunt deze live bekijken op 
raadleiderdorp.nl. 

Agenda 
20.30 – 21.15 uur: Presentatie 
rekenkamercommissie 
jaarverslag 2021 en 
onderzoeksopzet 2022

De rekenkamercommissie geeft 
verslag over 2021 en deelt de 
plannen voor onderzoek in 2022.

Wilt u digitaal meepraten met de 
raad over deze onderwerpen? 
Stuur dan een e-mail naar  griffi e@
leiderdorp.nl. Dat kan uiterlijk 
tot 16.00 uur op de dag van de 
vergadering. U ontvangt dan de link 
voor de digitale bijeenkomst.

Onderzoek naar ervaringen met sociale onderwerpen
Gemeente Leiderdorp laat een 
onderzoek doen binnen het 
sociaal domein. In het onderzoek 
vraagt het onderzoeksbureau aan 
inwoners naar hun ervaringen 
over verschillende onderwerpen. 
Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld 
hoe u in uw buurt leeft, of u 
weleens meedoet aan in de buurt 
georganiseerde activiteiten.  En of u 
lid bent van een (sport)vereniging of 
juist van een culturele organisatie. 
Maar u kunt ook iets vertellen 
over de begeleiding door een 

hulpverlener of het contact met een 
vrijwilliger. 

Hoe doe ik mee?
Wilt u helpen bij dit onderzoek? Ga 
dan naar www.leiderdorpvertelt.
nl of scan de QR code en deel uw 
ervaring zonder uw naam te geven. 
Dit duurt ongeveer 10 minuten. 

Reden van het onderzoek
De antwoorden gebruikt het bureau 
om onderzoek te doen naar de 
ervaringen van de inwoners van 

de gemeente met de doelen uit de 
sociale agenda van 2017-2021. 
Deze gaan over hoe binnen de 
gemeente kinderen opgroeien en 
ontwikkelen en hoe er gewerkt 
wordt aan een zelfstandig leven 
voor elke inwoner van Leiderdorp. 
Maar ook hoe 
Leiderdorp zorgt 
voor een gezond 
dorp en prettig 
samenleven 
in wijken en 
buurten. 


