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

COLLECTE 

Tot en met 5 maart 2022
Geen collecte

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

AGENDA

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

11 februari
Warmetruiendag
www.goedleiderdorp.nl/
warmetruiendag/

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

Mooi Leiderdorp
''Deze week was ik in de polder en heb ik deze foto’s gemaakt. Met 
vriendelijke groet, Babs Rijnbeek.'' Bedankt voor het insturen!

Matrassen inleveren
Heeft u oude matrassen waar u van 
af wilt? Dan kunt u deze inleveren 
bij de milieustraat. Het matras moet 
schoon en droog zijn. Veel oude 
winkels nemen matrassen ook mee 
als u een nieuwe koopt. Vraag bij de 
winkel naar de mogelijkheden. 

Matrassen nemen wij niet meer mee 
tijdens het ophalen van grofvuil. 
Deze worden daar namelijk vies en 
soms nat. Daardoor gaan ze broeien 
en kan er brand ontstaan bij de 
afvalverwerker.

Ondersteuning controle 
coronatoegangsbewijzen
Het Rijk heeft voor het eerste 
kwartaal van 2022 geld beschikbaar 
gesteld. Hiermee ondersteunt zij 
organisaties bij het controleren op 
het coronatoegangsbewijs (CTB). 
Met het geld kunnen organisaties 
werknemers inhuren om te scannen. 
Het gaat om de kosten die worden 
gemaakt tussen 1 januari en 26 
maart 2022.

Het college van Leiderdorp neemt 
over de verdeling en hoogte van 
het beschikbare bedrag volgende 
week een besluit. Daarna maken wij 

bekend wanneer u een aanvraag 
kunt doen. Ook hoort u aan welke 
voorwaarden deze moet voldoen. 
De informatie plaatsen wij op onze 
website, Gemeente aan Huis, social 
media en in de digitale nieuwsbrief.

Waarom deze regeling? 
Veel winkels mogen weer open. 
Maar op veel plekken is een 
controle op het CTB verplicht. Dit 
kan financieel zwaar zijn. Vooral voor 
kleine organisaties en organisaties 
die werken met vrijwilligers.

Warmetruiendag
Op 11 februari is het weer 
Warmetruiendag. Dan zetten we 
de thermostaat een graadje lager 
en doen we een extra dikke trui 
aan. Hiermee besparen we energie 
en dus ook CO2. Maar ook helpt 

het om meer na te denken over 
wat u zelf kunt doen om energie te 
besparen. Heeft u een GOED idee 
om meer energie te besparen op 
deze dag? Of zoekt u inspiratie? Kijk 
dan op www.warmetruiendag.nl.

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Zet verschillende afvalbakken neer 
voor verschillende soorten afval, of 

gebruik een afvalbak met meerdere 
vakken. Zo is het makkelijker om 
afval te scheiden.

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Plaatsen van een uitbouw in het 
zijerf (OLO 6650813)
Locatie: Ericalaan 24
Datum ontvangst: 2 februari 2022

Leyhof
Aanpassen van een 
hoofddraagconstructie (OLO 
6698583)
Locatie: Schildwacht 37
Datum ontvangst: 31 januari 2022

Kerkwijk
Een in-/uitritvergunning (OLO 
6687557)
Locatie: Hoofdstraat 85
Datum aanvraag: 27 januari 2022

Kapvergunning
Een kapvergunning voor een 
kastanje (OLO 6664795). 
De reden is dat de boom 
kastanjebloedingsziekte heeft.  
Locatie: Achthovenerweg 49
Datum aanvraag: 18 januari 2022
Herplantplicht: er wordt een 
kastanje of noot geplant op de 
huidige locatie.

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6490595)
Locatie: Acacialaan 23
Datum besluit: 2 februari 2022

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



BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Kerkwijk
Vergroten van de bestaande 
dakkapel aan de voorzijde (OLO 
6504601 )
Locatie: Berkenkade 10
Datum besluit: 4 februari 2020

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 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

AANGEVRAAGD

Een ontheffing voor het werken 
buiten regulieren werktijden van 
maandag 7 maart tot dinsdag 8 
maart 2022
Locatie: Simon Smitweg
Datum aanvraag: 4 februari 2022

Een vergunning voor het plaatsen 
van een transformatorstation door 
Alliander.
Locatie: Kerveltuin 8 (sectie B, 
perceelnr. 5770)
Datum aanvraag: 7 februari 2022

Een vergunning voor het plaatsen 
van een POP (point-of-presence)-
locatie door KPN.
Locatie: Lijnbaan (sectie A, 
perceelnummer 11275)
Datum aanvraag: 1 februari 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 ventvergunning voor de 
verkoop van consumptie-ijs in de 
periode van 1 maart tot 1 oktober 2022
Locatie: heel Leiderdorp
Datum verleend: 7 februari 2022

Hoe maakt u bezwaar? 
Op grond van het bepaalde in 
de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen 
zes 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 meidoornen (Crataegus 
lavallei) aan de Vronkenlaan aan 
de overzijde van de Merelstraat 
nummer 186 tot 304. Deze zijn 
dood en worden vervangen 
door twee lindes (Tilia cordata 
‘Greenspire’).

Een koningslinde (Tilia europaea) 
aan de Langendijkdreef schuin 
voor nummer 27. Uit de ‘Visual tree 
assessment’ blijkt dat de boom 
spoedig moet worden gekapt. Deze 
wordt vervangen door een lijsterbes 
(Sorbus aucuparria, ‘Sheerwater 
Seedling’).

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester 
en wethouders besloot op 
9 februari 2022 tot aanleg 
van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats bij het 
appartementencomplex aan de 
Klaprooskamp ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 131 t/m 
152 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 9 februari 
2022. Om deze in te zien gaat 

u naar de website https://www.
officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan 
op ‘uitgebreid zoeken’. Onder 
‘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 van 9 februari 
2022 tot en met 23 maart 2022 
ook ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis (gedurende 
openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op 
grond van hoofdstuk 6 van de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen tegen het 
collegebesluit bij burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 
Dat kan tot en met 23 maart 2022.


