
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 16 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 vindt u op 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA

21 februari 
Politiek forum
20.00 uur
Live te volgen op www.
raadleiderdorp.nl

Politiek forum
Op maandag 21 februari is de vergadering van het politiek forum. Deze 
is live te volgen op www.raadleiderdorp.nl.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. VRHM wensen en bedenkingen deelname Stichting Risicobeheer 
5. Verzoek om toestemming treffen gemeenschappelijke regeling 

bedrijfsvoering Leidse regio 
6. Controleprotocol en normenkader 2021 en 2022 
7. Vaststellen verordening en reglement van orde op de gemeentelijke 

adviescommissie omgevingskwaliteit Leiderdorp 
8. Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 
9. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
10. Rondvraag 
11. Vaststellen verslag politiek forum 24 januari 2022 
12. Sluiting

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

Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van 
onze collega

Conny Keijzer

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Conny werkte bijna 27 jaar bij de gemeente Leiderdorp. Eerst bij de 
WMO-administratie, en sinds een aantal jaar bij de post en het archief.

Conny was actief in het rolstoeldansen. Zij danste niet alleen op het 
hoogste niveau, zij was daarnaast assistent-instructeur rolstoeldansen 
in Amstelveen, bij Stichting Jespa Leiderdorp en assistent-instructeur 

rolstoeldansen bij Showteam Amsterdam. Bij Stichting Jespa was Conny 
ook bestuurslid. In 1999 was zij mede initiatiefnemer voor de oprichting 

van Jesdancers, de rolstoeldansgroep van Jespa.

Voor deze activiteiten ontving zij in 2019 de Koninklijke Onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 2019 ontving Stichting Jespa een 
Leiderdorpse Vrijwilligersprijs voor het organiseren van activiteiten voor 

mensen met een beperking.

Wij verliezen in Conny een fi jne en betrokken collega en bewaren goede 
herinneringen aan haar.

We wensen haar naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

College van B&W en medewerkers van de gemeente Leiderdorp.

Mooi Leiderdorp
‘’Hierbij een bijna surrealistische foto 
van de Van der Valk Boumanweg 
in de mist. Links op de foto het 

Waardeiland.’’ Louise de Groot 
maakte deze foto. Bedankt voor het 
insturen! 

Grondige verandering verouderde 
Rosarium
De rozentuin aan de Ockenrode en 
de Van der Valk Boumanweg heeft 
na 30 jaar zijn beste tijd gehad en 
gaat op de schop. Er wordt een 
nieuwe rozentuin gerealiseerd. Dit 
start 21 februari en is volgend jaar 
maart klaar. 

Nieuwe inrichting
In mei of juni van dit jaar maken wij 
een nieuw plan voor de  inrichting 
van de oude rozentuin. We willen 
grotere oppervlaktes met rozen. 
Met moderne soorten die sterk 
groeien. Die men niet vaak hoeft 
te snoeien én bij voorkeur met 
machines. En daarnaast vrij van 
ziekten zijn. Verder is het belangrijk 
dat ze ook nog bloeien van juni tot 
oktober en bij voorkeur knopjes 
hebben. Ook meer natuurlijke 
rozensoorten die ook in het 
‘wild’ in Nederland voorkomen, 
krijgen een plekje langs de rand. 
Voorbeelden hiervan zijn: de 
Egelantier, Hondsroos en Bergroos. 
Deze zijn extra aantrekkelijk voor 
vlinders, bijen en andere insecten 
omdat ze gemakkelijk bij de nectar 
en het stuifmeel kunnen komen. 
Een ander voordeel is dat ze lekker 
ruiken. Tussen de vakken met rozen 
komen brede stroken gras met 
genoeg ruimte zodat er kan worden 
gemaaid. Als ‘kers op de taart’ komt 
er in het midden een mooie boom 
met plek om te zitten. 

Grondherstel

Het komende jaar is nodig om de 
grond te laten herstellen en klaar 
te maken voor nieuwe planten. 
Dit gebeurt door de grond om 
te spitten en tijdelijk in te zaaien 
met afrikaantjes. Deze bestrijden 
de aaltjes in de grond. Eind 
november/begin december gaan de 
afrikaantjes op de schop. De resten 
worden gebruikt als groenbemester. 
Daarna krijgt de grond rust. In maart 
2023 wordt het stuk grond opnieuw 
ingericht.

Reacties? Laat het weten!
Uiteraard zijn we benieuwd naar de 
mening van de omwonenden en 
eventuele op- en aanmerkingen. 
Misschien heeft u een heel ander 
plan dat voor de buurt nog beter 
is. We horen het graag. Ook moet 
het plan ten goede komen aan de 
gehele buurt en geen persoonlijke 
wens zijn. 

Wat gebeurt er met de oude 
rozen?
Rozen en zeker oude rozen, 
houden er niet van om te worden 
verplant. We gaan het wel proberen. 
Misschien krijgen ze een nieuwe 
plek bij het MEC, de kinderboerderij, 
een school(plein) of in een buurttuin. 
Zelf interesse of een beter idee? 
Laat het ons dan snel weten. Stuur 
een e-mail naar info@leiderdorp.nl, 
met als onderwerp ‘Idee rozentuin’.

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op www.raadleiderdorp.nl.



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

De Baanderij
Opbouwen van een magazijn op de 
bestaande bebouwing 
(OLO 6717667)
Locatie: Zijldijk 24 A
Datum ontvangst: 10 februari 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Achthoven
Tijdelijk aanbrengen van verharding 
en het tijdelijk plaatsen van een brug 
(OLO 6541479)
Locatie: Achthovenerweg 58A
Datum besluit: 7 februari 2022

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 
(OLO 6671065)

Locatie: Griffioen 8
Datum besluit: 9 februari 2022

Baanderij
Realiseren van een nieuwbouw 
kantoorpand (OLO 6470321)
Locatie: Touwbaan 12
Datum besluit: 11 februari 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Kerkwijk
Buitenhof
Vergroten van de tweede verdieping 
door het optrekken van de 
achtergevel (OLO 6582899)
Locatie: Muzenlaan 2
Uiterlijke beslisdatum: 25 maart 
2022

De Vogelwijk
Verwijderen van een draagmuur 
(OLO 6576515)
Locatie: Scholeksterstraat 1

Uiterlijke beslisdatum: 3 april 2022 

Bospolder
Tijdelijk plaatsen van 3 pipowagens 
(OLO 6607065)
Locatie: Bospolder 11
Uiterlijke beslisdatum: 28 maart 
2022 

De Baanderij
Gedeeltelijk verbouwen van de 
bedrijfsruimte naar winkelruimte 
(OLO 6613111)
Locatie: Draadbaan 49
Uiterlijke beslisdatum: 30 maart 
2022 

INGETROKKEN AANVRAGEN

Een kapvergunning voor twee elsen, 
één Sorbes/Lijsterbes en tien lindes 
(OLO 6634129). De reden voor de 
kap is nieuwbouw op het terrein van 
het Alrijne Ziekenhuis.
Locatie: Simon Smitweg 1 op het 
terrein van het Alrijne Ziekenhuis
Datum intrekking: 7 februari 2022
Reden intrekking: geen 
kapvergunning nodig op basis van 
de Verordening op de beplantingen 
in Leiderdorp 2018.  

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.

VERKEERS-
BESLUITEN
Het college van burgemeester en 
wethouders besloot op 16 februari 
2022 besloten tot het aanwijzen 
van 2 parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
in de Roodborststraat, tegenover 
garagebox 14M te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal  
gepubliceerd in het gemeenteblad 

op 16 februari 2022. Om deze in te 
zien gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest uw officiële 
bekendmakingen. Vervolgens 
kiest u bij 'type organisatie(s)' 
voor 'gemeente'. Bij 'publicerende 
organisaties' kiest u voor Leiderdorp 
en bij 'onderwerp(en)' kiest u voor 
'verkeer'. Dan klikt u op 'Start 
zoekopdracht'.

De stukken liggen van 16 februari 
2022 tot en met 30 maart 2022 
ook ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (tijdens 
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 30 maart 2022.


