
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 MAART 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

Tot en met 5 maart 2022
Geen collecte

6 t/m 12 maart 2022 
Jantje Beton

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

AGENDA
4 maart: verkiezingsdebat
7 maart: vergadering 
gemeenteraad vanaf 20.30 uur
7 en 8 maart: kruispunt Persant 
Snoepweg - Engelendaal - 
Simon Smitweg afgesloten tussen 
21.00 en 6.00 uur 
16, 17 en 18 maart: milieustraat 
gesloten
6 april: fi etstraining Doortrappen 

Verkiezingsdebat 4 maart 
Vrijdag 4 maart vindt om 20.30 
uur het verkiezingsdebat plaats 
tussen lijsttrekkers van de 
partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. De 
organisatie is in handen van het 
Leiderdorps Weekblad en Unity. 

Bewoners kunnen het debat 
live volgen op TV en online op 
unity.nu. Ook is het mogelijk 
aanwezig te zijn bij het debat in 
het gemeentehuis. U bent welkom 
vanaf 20.15 uur.

Mooi Leiderdorp
‘’Het lijkt een mangrove, maar dit is 
in de Houtkamp. Nu is het wachten 
op de terugkeer van blaadjes.’’ 

Bedankt voor het insturen van deze 
prachtige foto, Nick Roest! 

Gratis zelftesten en mondkapjes bij 
Incluzio Leiderdorp
Woon je in Leiderdorp en heb 
je een lager inkomen? Dan 
kun je sinds 28 februari gratis 
mondkapjes en zelftesten ophalen 
bij Incluzio Leiderdorp. Je kunt ze 
op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur halen bij de Sterrentuin 
(van Diepeningenlaan 110). En 
iedere woensdag tussen 10.00 
uur en 12.00 uur bij Locatie Dwars 
(Bloemerd 1C). 

De gratis zelftesten zijn voor 
inwoners met een inkomen dat 
lager is dan 120% van het sociaal 
minimum. Kijk voor informatie over 
het sociaal minimum op de website 
van het UWV 
www.uwv.nl/werkgevers/bedragen-
en-premies/detail/sociaal-minimum-
toeslagenwet. 

Tegemoetkoming controle 
coronatoegangsbewijs
Het Rijk heeft voor het eerste 
kwartaal van 2022 geld beschikbaar 
gesteld aan de gemeente Leiderdorp. 
Dit geld is bedoeld om organisaties 
te ondersteunen die moeten 
controleren of bezoekers een geldig 
coronatoegangsbewijs (CTB) hebben. 

Het geld is bedoeld om werknemers 
te betalen die de CTB controleren. Of 
voor de middelen die hiervoor nodig 
zijn. 

Alle ondernemers en organisaties 
uit Leiderdorp die het CTB moesten 
controleren kunnen een beroep doen 
op deze tegemoetkoming. Zij kunnen 
een aanvraag doen door het formulier 
op de website in te vullen. Op de 
website staan ook alle voorwaarden 
beschreven. De tegemoetkoming 
geldt voor kosten die gemaakt zijn 
in de periode tussen 1 januari en 26 
maart. Maar door de versoepelingen 
hoeven veel organisaties vanaf 25 

februari niet meer te controleren. 

Voorwaarden
Aan de tegemoetkoming is een 
aantal voorwaarden verbonden. 
Bijvoorbeeld: 
• Alleen organisaties in Leiderdorp 

kunnen aanspraak maken op deze 
vergoeding. Organisaties uit andere 
gemeenten kunnen bij hun eigen 
gemeente een aanvraag doen. 

• Alleen organisaties die het CTB 
moesten controleren kunnen een 
aanvraag doen. 

• Organisaties moeten aantonen 
welke kosten zijn gemaakt, voor 
welk doel en hoe het controleren 
van het CTB is uitgevoerd.

• Organisaties kunnen maximaal 
€ 2250 aanvragen. 

Meer informatie vindt u op www.
leiderdorp.nl/inwoner/veiligheid/ctb/ 

Aanleg glasvezel 
Vanaf komend voorjaar start KPN 
met de aanleg van glasvezel in 
Leiderdorp. Heeft u hier vragen 
over? Dan kunt u contact opnemen 

met KPN: 088-006 37 44. Dat kan 
van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 18.00 uur.

Werkzaamheden Simon Smitweg
Er wordt hard gewerkt aan 
de herinrichting van de Simon 
Smitweg. De aannemer is bezig met 
de laatste fase van het project:
- het gereed maken van de 

aansluiting op de Persant 
Snoepweg;

- het aanpassen van het kruispunt 
met de Persant Snoepweg.

Bij een groot deel van de 
werkzaamheden ervaart het 
doorgaande verkeer zo min mogelijk 
overlast. Maar het is toch nodig om 
twee keer het kruispunt  Persant 
Snoepweg - Engelendaal - Simon 
Smitweg af te sluiten. Dit vindt 
plaats op: 
- maandagavond 7 maart (van 

21.00 uur tot de volgende 
ochtend 6.00 uur);

- dinsdagavond 8 maart 

(van 21.00 uur tot de volgende 
ochtend 6.00 uur).

Het verkeer wordt omgeleid. Verkeer 
op de Engelendaal rijdt via de 
Voorhofl aan. Verkeer op de Persant 
Snoepweg rijdt via de Acacialaan – 
Ericalaan – Willem Alexanderlaan en 
Simon Smitweg. 

De bus wordt rijdt ook via de 
Voorhofl aan. De halte Engelendaal/
Leyhof vervalt tijdens de 
werkzaamheden. 

Asfalteren 
Op 10 maart wordt de Simon 
Smitweg geasfalteerd. De ingang 
van de milieustraat is dan niet 
bereikbaar. Daarom wordt deze 
op die dag verplaatst naar de 
Willem-Alexanderlaan naast het 
gemeentehuis.

Werkzaamheden milieustraat
Op 16, 17 en 18 maart is de 
milieustraat gesloten. Ook het 
punt waar u klein chemisch 
afval (kca) inlevert. Op deze 
dagen worden er hekken bij de 
afvalbakken geplaatst. Zo zorgen 

wij voor een veilige omgeving voor 
de bezoekers. Ook wordt er een 
slagboom geplaatst. Deze zorgt 
ervoor dat we het aantal auto’s op 
de milieustraat kunnen reguleren. 



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Binnenhof
Schutting plaatsen aan de 
achterzijde en zijkant van de woning 
(OLO 6752619 / LDPZ2022-
000046)
Locatie: Luykendreef 32
Datum ontvangst: 19 februari 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Buitenhof
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 6578713 / LDPZ2021-
000370)
Locatie: Schapenweide 15
Datum besluit: 24 februari 2022

Kerkwijk
Uitbouw aan de zijkant van 
de woning (OLO 6627239 / 
LDOZ2022-000004)
Locatie: Resedastraat 1
Datum besluit: 22 februari 2022 

De bezwarentermijn 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 ontheffi ng voor werkzaamheden 
buiten regulieren werktijden op 
maandag 7 maart tot en met 
woensdag 9 maart 2022
Locatie: Simon Smitweg
Datum besluit: 24 februari 2022

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

Bezwaarschrift indienen
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.

VERKEERS-
BESLUITEN
Gehandicaptenparkeerplaatsen 
en oplaadpalen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 23 februari 
2022 besloten tot
- het opheffen van 

een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats in 

Fietstraining op 6 april
Hoe blijf ik zo lang mogelijk veilig en fi t op de fi ets?

Kom op woensdag 6 april naar de 
fysieke fi etstraining van Doortrappen 
bij het clubgebouw van RCL, 
Bloemerd 2 te Leiderdorp. 

Een fi etsongeluk zit in een klein 
hoekje. Zorg dat u alert en fi t 
deelneemt aan het verkeer. Het 
project Doortrappen kan u hierbij 
helpen. Ook houdt u dan langer 
plezier in het fi etsen. 

Programma
Tijdens de training staan de 
volgende onderdelen op het 
programma:
- een check van uw (elektrische) 

fi ets door een fi etsenzaak. 
Staat het zadel of stuur op
de juiste hoogte? 
Zit er nog genoeg lucht in 
de banden?

- een behendigheidsparcours 
onder begeleiding. 

Stapt u nog goed op en af? 
Remt u op de juiste manier? 
Hoe fi etst u zo veilig mogelijk op 
een rotonde? 

- verkeerstheorie: de laatste jaren 
zijn veel verkeersregels gewijzigd, 
vervallen of er nieuw bijgekomen;

- samen met een fysiotherapeut 
kijken met welke oefeningen u zo 
lang mogelijk prettig kunt blijven 
fi etsen;

- en nog veel meer, laat u 
verrassen!

’s Middags kunt u meedoen met 
een gezamenlijke fi etstocht door de 
mooie omgeving van Leiderdorp.

Aanmelden
Wilt u meedoen? Geef u dan voor 
30 maart op. Dit kan door het 
aanmeldformulier in te vullen. 
Dit is te vinden op de website van 
de gemeente Leiderdorp, bij de 

receptie van het gemeentehuis, 
bij de receptie van Incluzio in de 
Sterrentuin (Van Diepeningenlaan) 
en bij de bijeenkomsten van De 
Derde Helft in het clubgebouw van 
RCL (woensdag) of LSC Alecto 
(donderdag), beiden in de Bloemerd. 
Deelname is gratis en wordt mede 
mogelijk gemaakt door een subsidie 
van de provincie Zuid-Holland.

Na aanmelding ontvangt u een 
e-mail met daarin de tijd waarop wij 
u verwachten. Uiteraard nemen wij 
tijdens de training de dan geldende 
coronamaatregelen in acht. Blijf bij 
klachten thuis. Zien wij u ook op 6 
april?

Vergadering gemeenteraad

Maandag 7 maart 2022 vergadert de gemeenteraad vanaf 20.30 uur. 

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

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

adviescommissie omgevingskwaliteit Leiderdorp
10. Vaststellen verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet
11. Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
12. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 8 maart 2022
13. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
14. Lijst ingekomen stukken
15. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
16. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffi ng
17. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag - Aanpak energiearmoede 
18. Sluiting

Publiek kan niet bij de vergadering in het gemeentehuis aanwezig 
zijn. U kunt de vergadering volgen op www.raadleiderdorp.nl. Wie 
wil inspreken kan zich maandag 7 maart tot 12.00 uur aanmelden bij 
griffi e@leiderdorp.nl.
De volledige agenda vindt u op www.raadleiderdorp.nl.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffi e: 
griffi e@leiderdorp.nl of (071) 54 58 500.

de Harry Mulischstraat ter hoogte 
van het Cees Nooteboompad te 
Leiderdorp.

- de aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats bij 
de Prunusdreef ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 1 t/m 49 
te Leiderdorp.

- het aanwijzen van 4 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen aan 
de Heemraadlaan ter hoogte van 
perceelnummer 40 te Leiderdorp. 
Hiervan worden er in de eerste 
instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 2 maart 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.offi cielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. Klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest uw offi ciële 
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 
2 maart 2022 tot en met 13 april 
2022 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (tijdens 
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 13 april 2022 de tijd.

REGIONALE 
COMMISSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Op vrijdag 11 maart 2022 om 9.30 
uur behandelt de commissie een 
bezwaarschrift gericht tegen de 
aanwijzing van Hoofdstraat 230 
te Leiderdorp als gemeentelijk 
monument nr. 38.

Wilt u aanwezig zijn bij de 
hoorzitting? Stuur dan een e-mail 
naar bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl. Mocht de 
hoorzitting niet doorgaan, dan kan 
de commissie u dat laten weten. 


