
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

LET OP: TIJDENS DE FEESTDAGEN 
GELDEN ER ANDERE OPENINGSTIJDEN. 
KIJK OP WWW.LEIDERDORP.NL VOOR DE 
ACTUELE OPENINGSTIJDEN.

WOENSDAG 13 APRIL 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

10 t/m 16 april 2022  
Hartstichting

17 t/m 23 april 2022
Nationaal Fonds Kinderhulp 

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

AGENDA

14 april
Bijeenkomst nieuw coalitieakkoord
20.00 uur in het gemeentehuis
Aanmelden via griffie@leiderdorp.nl

19 april
Online workshop ‘bijen tellen en 
herkennen’
20.00 tot 21.15 uur
www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio
 
23 en 24 april 
Nationale Bijentelling
www.nationalebijentelling.nl

Bent u bij de bijenworkshop?
Op 19 april is er een online 
workshop ‘hommels en bijen 
tellen en herkennen’. Deze is van 
20.00 tot 21.15 uur. IVN Leidse 
regio organiseert de workshop 
als voorbereiding op de Nationale 
Bijentelling op 23 en 24 april.

Wat veel mensen niet weten is 
dat hommels ook bijen zijn, ze 
zien er alleen anders uit. Vanaf de 
computer kunt u een hommel- en 
bijkenner worden.  Verder vertelt 
de organisatie kort waarom ze zo 
belangrijk zijn voor ons. Aanmelden 
kan op www.ivn.nl/afdeling/leidse-
regio. Heeft u nog nooit gezoomd? 
Stuur dan een e-mail naar 
ontdeknatuur@gmail.com voor hulp.

Schrijft u zich dan gelijk ook in voor 

de Nationale Bijentelling op www.
nationalebijentelling.nl/iktelmee? 
Hier vindt u meer informatie over 
hoe de telling werkt. De resultaten 
gebruiken de onderzoekers om 
meer over wilde bijen te weten te 
komen. En dat is belangrijk, want 
met een groot aantal soorten wilde 
bijen gaat het niet goed. Uw hulp 
kunnen wij dus goed gebruiken. 
Bent u erbij?

Cultuurcoach Leiderdorp zoekt 
creatievelingen
Op 14 mei start de cultuurcoach 
samen met cultuuraanbieders in 
Leiderdorp de campagne
‘Leiderdorp, laat je zien! Leiderdorp, 
laat je horen!’. Hiervoor is de 
cultuurcoach op zoek naar 
(nieuw) talent in Leiderdorp. 
De cultuurcoach komt graag in 
contact met artiesten, ontwerpers, 
producenten én enthousiaste 
inwoners van Leiderdorp die zich 
bezighouden met kunst en cultuur 
of dit een warm hart toedragen. 
Iedereen is uitgenodigd om zijn 
of haar werk en artistieke 

betrokkenheid te presenteren. Jong 
en oud zijn welkom. 

Met z’n allen maken wij kunst en 
cultuur in Leiderdorp nog beter 
zichtbaar. In samenwerking met 
de diverse Leiderdorpse kunst- en 
cultuurorganisaties organiseert de 
cultuurcoach een aantal evenementen. 
De cultuurcoach betrekt inwoners van 
Leiderdorp graag. Creativiteit is van 
en voor iedereen. Bent u enthousiast? 
Neem contact op met de cultuurcoach 
en mail naar cultuurcoachleiderdorp@
gmail.com.

Rookmelders redden levens
Wist u al dat er per 1 juli 2022 in 
elk huis op iedere verdieping een 
rookmelder moet hangen? Dit geldt 
al sinds 2003 voor nieuwbouw. Het 
gaat nu ook gelden voor bestaande 
woningen. Burgemeester Laila 
Driessen hing de rookmelders al op. 
Doet u ook mee?
Uit onderzoek blijkt dat het aantal 
dodelijke slachtoffers van een 
woningbrand door het ophangen 
van rookmelders met wel 42% is te 
verminderen. Maak uw huis veiliger 
met een rookmelder met batterij 
die tien jaar meegaat! Wilt u meer 
weten? Kijk op www.rookmelders.nl.

[foto: campagne rookmelders]

Eikenprocessierups
Volgende week starten wij met 
het bestrijden van de 
eikenprocessierups. Dat doen wij 
preventief. Wij proberen dus te 
voorkomen dat er processierupsen 
komen. Over een aantal weken is de 
tweede ronde. 

Manier van bestrijden
Wij proberen te voorkomen dat 
de eikenprocessierups komt. Dat 
doen wij met een biologisch middel 
met nematoden. Dat zijn kleine 
aaltjes, de natuurlijke vijand van 
de eikenprocessierups. Met een 
apparaat spuiten we de nematoden 
in het bovenste deel van de bomen.

Is er toch een nest met 
eikenprocessierupsen? Dan zuigen 
wij deze weg. 

Over de eikenprocessierups 
De eikenprocessierups is de rups 
van een nachtvlinder. Zij leggen hun 

eitjes vooral in de toppen van de 
eikenboom. In april en mei komen 
de rupsen uit de eitjes.

Eerst zitten de rupsen hoog in de
boom. Na een tijdje komen ze in 
groepjes samen en vormen grote 
nesten op de stammen van 
eikenbomen. Deze nesten 
bestaan uit draden, brandharen, 
vervellingshuidjes en uitwerpselen. 
Vanuit hun nesten gaan de 
rupsen ‘s nachts in een groep 
(in processie) op zoek naar 
voedsel. Meer informatie over de 
eikenprocessierups vindt u op www.
rivm.nl/eikenprocessierups.

Meld de rups
Ziet u eikenprocessierupsen? Meld 
dit op www.leiderdorp.nl/melding. 
Wij hangen dan een rood-wit lint om 
de boom heen. Vervolgens halen wij 
de rups zo snel mogelijk weg.

Mooi Leiderdorp 
“Vanmorgen vroeg heb ik gewandeld door de Bloemerd en langs de 
Dwarswetering. In de ochtend ziet alles er nog mooier uit!” Bedankt voor 
het insturen van deze prachtige foto, Els Jasperse.
Heeft u ook een mooie foto van Leiderdorp? Stuur deze naar 
communicatie@leiderdorp.nl. De mooiste foto’s selecteren wij voor deze rubriek.

Reageer op nieuwe coalitieakkoord

De coalitiepartijen LPL, PvdA-
GroenLinks en CDA hebben 
het coalitieakkoord 2022-2026 
gesloten. Wij willen graag 
dat u reageert op het nieuwe 
coalitieakkoord. Daarvoor is er een 
bijeenkomst in het gemeentehuis 
op donderdag 14 april om 20.00 
uur. Doel is ideeën op te halen 
bij bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners. Hierbij 
staan 2 vragen centraal: 
 

-  wat vindt u van de doelstellingen 
in het coalitieakkoord?

-  heeft u suggesties over de manier 
waarop het college het akkoord 
moet uitvoeren? 
 
Om zoveel mogelijk mensen 
een kans te geven hun bijdrage 
te leveren, is er een maximum 
spreektijd van 5 minuten. 
Daarnaast is het de bedoeling dat 
u zich aanmeldt en uw bijdrage 
mailt naar griffie@leiderdorp.nl.



Leiderdorpse minima krijgen hulp bij hun 
energierekening
De gasprijzen stijgen flink. 
Daardoor is bij veel mensen de 
energierekening een stuk hoger. Dit 
kan bij huishoudens met lagere 
inkomens tot problemen leiden. 
De gemeente Leiderdorp 
krijgt van de overheid geld 
om minimahuishoudens een 
energietoeslag te kunnen betalen. 
Het college van B&W stelde de 
regels hiervoor vast en besluit nu 
deze vast vooruit te betalen.
 
Eenmalige vergoeding
Inwoners met een laag inkomen 

krijgen een eenmalige vergoeding 
van € 800 per huishouden. 
Inwoners krijgen dit recht als zij een 
inkomen hebben tot 120% van het 
sociaal minimum. Inwoners met een 
bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AIO, 
Bbz en/of collectieve aanvullende 
zorgverzekering ontvangen in 
april een brief over betaling van 
de energietoeslag. Zij hoeven zelf 
niets te doen. Het bedrag wordt 
automatisch overgemaakt op hun 
bankrekening. Wat gebeurt er als 
inwoners die recht hebben op de 
toeslag nog niet bekend zijn bij de 

gemeente? Zij kunnen vanaf 25 
april 2022 deze aanvragen via de 
website van de gemeente Leiden. 

Andere gevallen
Wat als inwoners geen recht 
hebben op de energietoeslag of 
de energietoeslag geen oplossing 
is? Zij kunnen bijzondere bijstand 
aanvragen. Let wel op de 
voorwaarden hiervoor. Er wordt dan 
gekeken of er een vergoeding vanuit 
de bijzondere bijstand mogelijk is. 
Het aanvragen hiervan kan ook via 
de website van de gemeente Leiden.

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Elizabethhof
Plaatsen van lichtreclame (OLO 
6874603 - LDPZ2022-000098)
Locatie: Simon Smitweg 18
Datum ontvangst: 4 april 2022

Kerkwijk
Tijdelijke in/uitrit, aanleg duiker en 
het plaatsen van keten, containers 
en toilet 
(OLO 6853561 - LDPZ2022-
000100)
Locatie: Hoogmadeseweg 55
Datum ontvangst: 7 april 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Wijzigen van de gevel ter plaatsen 
van de badkamer aan voorzijde van 
de woning op de eerste verdieping ( 
OLO 6617427 - LDPZ2021-000392)
Locatie: Wilhelminastraat 31

Datum besluit: 4 april 2022

Ouderzorg
Constructieve doorbraak (OLO 
6828393 - LDPZ2022-000075)
Locatie: Rosenburg 35
Datum besluit: 7 april 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Leyhof
Aanpassen van 
hoofddraagconstructie (OLO 
6698583- LDPZ2022-000028)
Locatie: Schildwacht 37
Uiterlijke beslisdatum: 23 mei 2022

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwaartermijn 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

AANGEVRAAGD 

Collectevergunning Stichting 
Hartekind in week van 04-07-2022 
t/m 09-07-2022
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 5 april 2022

Collectevergunning 
KWF Kankerbestrijding van zondag 
4 t/m 10 september 2022
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 7 april 2022

Collectevergunning Prinses 
Beatrix Spierfonds van 11 t/m 17 
september 2022
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 7 april 2022

Uw (schriftelijke) reactie over deze 
vergunningen kunt u binnen twee 
weken sturen naar Gemeente 
Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

De aanvraag ligt twee weken ter 
inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis.

VERLEEND 

Evenementenvergunning voor de 
bevrijdingstaptoe op zondag 8 mei 
2022 van 14.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Bloemerd
Datum verleend: 6 april 2022

Incidentele standplaatsvergunning 
voor het creëren van een 
horecaterras en het schenken van 
zwak alcoholische dranken op 
donderdag 5 mei 2022 van 12.00 
tot 19.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum verleend: 12 april 2022

Incidentele standplaatsvergunning 
voor de verkoop van grill artikelen 
en gyros broodjes op woensdag 
27 april 2022 van 0.900 tot 17.00 
uur.
Locatie: Hoofdstraat 11 
Datum verleend: 12 april 2022

Evenementenvergunning voor 
kindervrijmarkt op woensdag 27 
april van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: rondom Hoofdstraat
Datum verleend: 11 april 2022

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

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen volgens 
de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen. Dit kan binnen zes weken 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. Het adres is postbus 
35, 2350 AA Leiderdorp. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend 
zijn. Ook moeten minimaal de 
volgende onderdelen erin staan: 
naam en adres van de indiener, 
dagtekening en besluit waartegen 
bezwaar wordt aangetekend. 

Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit 
niet op. Als u wilt voorkomen dat het 
genomen besluit wordt uitgevoerd, 
kunt u aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank in Den Haag een 
voorlopige voorziening vragen. Het 
adres is postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag. Dit kan tegelijkertijd met 
het indienen van een bezwaarschrift.

Meer informatie over de gemeenteraad van Leiderdorp?
Kijk op www.raadleiderdorp.nl.


