
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

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 4 MEI 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

Tot en met 14 mei
Geen collecte

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

AGENDA

4 mei
Dodenherdenking
Dorpskerk
18.30 uur

5 mei
Bevrijdingsdag
Gemeentehuis en milieustraat 
gesloten

9 mei
Raadsinformatieavond
20.30 uur
Gemeentehuis
Live te bekijken op https://
leiderdorp.parlaeus.nl/

Mooi Leiderdorp 
‘’Een haas in de Achthovenerpolder.’’ Bedankt voor het insturen, Bart van 
Engeldorp Gastelaars!

Brief energietoeslag niet ontvangen?
Inwoners met een laag inkomen 
kregen een eenmalige vergoeding 
van € 800 per huishouden. 
Inwoners krijgen dit  als zij een 
inkomen hebben tot 120 % van het 
sociaal minimum. Inwoners met een 
bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AIO, 
Bbz en/of collectieve aanvullende 

zorgverzekering ontvingen in 
april een brief over betaling van 
de energietoeslag. Heeft u deze 
brief niet ontvangen?  Dan kunt 
u de vergoeding aanvragen op 
de website van de gemeente 
Leiden: https://gemeente.leiden.nl/
energietoeslag.

Raadsinformatieavond
Op maandag 9 mei vindt er een 
Raadsinformatieavond plaats om 
20:30 uur. De informatieavond 
vindt plaats in de raadszaal. 

U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. De 
vergadering is ook live te volgen 
op https://leiderdorp.parlaeus.nl/

MKB-workshop ‘Laat jouw website 
voor je werken’
Gemeenten en 
ondernemersverenigingen in de 
Leidse regio organiseren lokale 
mkb-workshops. De workshop 
'Laat jouw website voor je werken' 
is er één van. Deze is op 12 mei van 
18.30 tot 21.00 uur in Grand Café 
Hofplein Leiderdorp. De workshop 
is een samenwerking met LOV 
Leiderdorp. Tijdens deze workshop 
leert u hoe uw klanten u nog beter 
online vinden. 

Alexis van Dam geeft deze training. 
Hij is deskundige op het gebied van 
digitale marketing. Eerst leert u de 
doelgroep en klantreis te bepalen. 
Dit is de route die een mogelijke 
klant volgt om uw dienst of product 
te vinden. Daarna krijgt u praktische 

tips om uw online vindbaarheid te 
verbeteren. U leert ook de laatste 
ontwikkelingen op SEO-gebied 
kennen. SEO staat voor Search 
Engine Optimization. Dit zorgt 
ervoor dat klanten via Google uw 
product of dienst snel kunnen 
vinden.

U kunt vervolgens gebruikmaken 
van een voucher. U krijgt dan tot 
€ 1000 terug van uw investering 
in digitalisering. Dit is op basis van 
gezamenlijke fi nanciering. Meer 
informatie hierover vindt u op de 
website van Economie071: 
www.economie071.nl

U kunt zich aanmelden voor de 
workshop op www.lovleiderdorp.nl.

Zwemabonnement voor minima 
Heeft u een bijstandsuitkering 
van de gemeente Leiderdorp 
of Leiden? Of heeft u een laag 
inkomen tot 120 % van het 
sociaal minimum? Dan kunt u tot 
en met 30 juni aanstaande een 
zomerzwemabonnement 2022 
aanvragen. Met dit abonnement 
kunt u tot en met 21 augustus 2022 
zwemmen in zwembad De Does in 
Leiderdorp of bij zwembad de Vliet 
en zwembad de Zijl in Leiden. 

Het abonnement kost eenmalig 
€ 15 voor het hele gezin. Deze 
koopt u door u aan te melden 
op https://gemeente.leiden.nl/
zwemabonnement U vindt daar 
ook meer informatie over de 
voorwaarden. Als u zich aanmeldt 
krijgt u een brief van de gemeente 
Leiden. Hierin staat wat u verder 
moet doen om dit abonnement te 
kopen.

Maatregelen vanwege Leiden 
Marathon 
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei 
is de Leiden Marathon. Daarom 
zijn op zondag 15 mei een aantal 
straten in Leiderdorp dicht. Dit om 
de lopers veilig te laten lopen.  

Wat zijn de maatregelen?
Om 10.00 uur starten de lopers 
voor de hele of halve marathon in 
Leiden. Zij lopen via Zoeterwoude 
naar de Rijneke Boulevard. Daar 
steken zij de Oude Rijn over met 
een ponton. Die wordt daar ’s 
ochtends neergelegd. Boten 
kunnen er dan niet door. Vanaf 
het ponton gaat de route voor 
de hele marathon rechtsaf via 
de Achthovenerweg richting 
Koudekerk. 

Voor de halve marathon 
gaat de route linksaf via de 
Achthovenerweg, Mauritssingel, 
Hoofdstraat, Tollenaersingel, 
Van Diepeningenlaan, Laan van 
Ouderzorg, Splinterlaan naar de 
Spanjaardsbrug. De genoemde 
wegen sluiten ongeveer vijf 
minuten voor de eerste loper. Na 
de laatste loper gaan deze zo snel 
mogelijk weer open.

Uitzondering hierop is de afsluiting 
van de Achthovenerweg. Het 
ponton ligt ongeveer halverwege 
deze route tussen Leiderdorp en 
Koudekerk. Voor de veiligheid 
van de lopers sluit de weg eerder 
dan dat de eerste lopers te zien 
zijn. De Achthovenerweg sluit 
om 10.15 uur ter hoogte van de 
Mauritssingel. Deze is  rond 13.00 
uur weer open voor het verkeer.

Afsluitingen
10.30 tot 12.00 uur
Hoofdstraat, Tollenaersingel,  
Santhorst, Van Poelgeestlaan, 
Splinterlaan afgesloten voor 
verkeer.

10.30 tot 11.45 uur
Hoofdstraat, Mauritssingel en 
Achthovenerweg  afgesloten voor 
verkeer.
Wijk in en uit via Acacialaan 
en Achthovenerweg  (richting 
Acacialaan).

12.45 tot 16.30 uur
Verkeershinder op Zijldijk. 
Op aanwijzingen van 
verkeersregelaars is vrijwel alles 
bereikbaar en
oversteekbaar.

15.00 tot 16.00 uur
Verkeershinder op Laan van 
Ouderzorg, Splinterlaan wijk 
uit via Van Poelgeestlaan en 
Vronkenlaan.

14.50 tot 15.45 uur
Verkeershinder op Ockenrode, 
Tollenaerssingel, Van 
Diepingenlaan.
Wijk uit via Engelendaal en Van 
der Valk Boumanweg.

De Nieuweweg is tussen 11.00 
uur en 16.00 uur gesloten 
voor ontheffi ngshouders. 
Alle motorvoertuigen moeten 
gebruik maken van de route 
over de Zijldijk. Daar is tijdelijk 
éénrichtingverkeer tussen de 
Nieuweweg en Rietschans. 
Verkeersregelaars bepalen de 
rijrichting.



BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

De Baanderij
Veranderen  van de gevels 
en indeling (OLO 6938389 - 
LDPZ2022-000117)
Locatie: Lijnbaan 12
Datum ontvangst: 28 april 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Elizabethhof
Plaatsen van lichtreclame  
(OLO 6874603 - LDPZ2022-
000098)
Locatie: Simon Smitweg 18 
Datum besluit: 28 april 2022

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak (OLO 6779781 – 
LDPZ2022-000050)
Locatie: Koningstraat 12
Datum besluit: 29 april 2022

Een kapvergunning voor een Es 
(OLO 6629953). De reden voor de 
kap is dat boom Essentaksterfte 
heeft en er op de plek van de boom 
een ondergrondse container wordt 
geplaatst.  
Locatie: Heelblaadjespad
Datum besluit: 25 april 2022

Herplantplicht: Er worden drie 
nieuwe bomen geplant in de buurt 
van de huidige locatie.

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

AANGEVRAAGD 

Geen APV-vergunning aangevraagd.

VERLEEND 

Een evenementenvergunning voor 
een hardloopevenement op 15 mei 
2022 tussen 10.00 uur en 16.00 
uur ten behoeve van  Stichting 
Marathon Leiden Marathon.
Locatie: Leiderdorp
Datum besluit: 2 mei 2022

Meer informatie over de gemeenteraad van Leiderdorp?
Kijk op https://leiderdorp.parlaeus.nl/

Informatiebijeenkomst Acacialaan
Op 17 mei om 19.00 uur houden 
wij een informatiebijeenkomst 
over de Acacialaan. Deze vindt 
plaats in het atrium van het 
gemeentehuis. Wij presenteren 
dan het voorlopige ontwerp. 
Ook bespreken wij de meest 
gestelde vragen. Wij vinden 
het fijn als u zich aanmeldt 
voor deze bijeenkomst. U kunt 
een e-mail sturen naar info@
leiderdorp.nl, onder vermelding 
van ‘informatiebijeenkomst 
Acacialaan’.

Over het voorlopige ontwerp
Op de vorige informatieavond 
van 15 februari 2022 gaven 
inwoners hun mening over 
het schetsontwerp. Met de 
opgehaalde informatie hebben 
we het ontwerp aangepast. Wij 
hebben bijvoorbeeld gekeken naar 
het aantal parkeerplaatsen, de 
plaats van het riool, de bomen, 
de ventweg en zebrapaden. Meer 
daarover staat op www.leiderdorp.
nl/acacialaan.

Een evenementenvergunning voor 
roeivereniging Asopos de Vliet ten 
behoeve van de 38e Northwave 
roeidriekamp op 14 mei 2022 van 
08.00 uur tot 21.00 uur
Locatie Zijlstroom 137
Datum besluit: 2 Mei 2022

Incidentele standplaatsvergunning 
ijsverkoop van IJsboerderij de Jong 
op Bevrijdingsdag van 11.00 uur tot 
17.30 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 26 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.

MELDINGEN

Amusetour door Leiderdorp 
(Amusenotenpad) op zondag 5 
juni 2022 van 11.30 uur tot 16.30 
uur.  Locatie: bij 7 horecalocaties: 
Café de Koning, de Hollandsche 
Tuyn, La Palazzina, Kookplanet, 
Danice, Brasserie Park en Brasserie 
Meelfabriek de Zijlstroom
Datum besluit: 26 april 2022

STRUCTUURVISIE

RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 
LEIDERDORP 2035 AANGEPAST 

De gemeenteraad van Leiderdorp 
besloot op 19 april 2022 om de 
Structuurvisie Leiderdorp 2035 aan 
te passen. De financiële paragraaf 

is aangevuld met het fonds 
‘compensatie bedrijventerrein’.

Aanvulling fondsvorming
De Baanderij verandert in de 
toekomst (gedeeltelijk) naar een 
woon-werkgebied. In de regio is 
afgesproken dat er compensatie 
plaatsvindt voor bedrijventerreinen 
die hun functie (deels) verliezen. 
Dat moet ook van de provincie. 
Dat betekent dat er nieuwe 
bedrijventerreinen worden 
aangelegd binnen de regio. De 
gemeente moet daar misschien 
gedeeltelijk voor betalen. De 
gemeente mag volgens de Wet 
ruimtelijke ordening (artikel 6.13 
lid 7) een fonds oprichten. Hierin 
storten partijen die woningen 
realiseren op de Baanderij een 
geldbedrag. Dat geld besteedt de 
gemeente aan het aanleggen van 
een nieuw bedrijventerrein. Om het 
fonds op te richten, moet het in de 
Structuurvisie zijn benoemd. De 
Structuurvisie is daarom aangevuld 
met het fonds ‘compensatie 
bedrijventerrein’.

Ter inzage
De aanvulling is digitaal te bekijken 
op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.SVleiderdorpAF-
VG01). Het schriftelijke exemplaar 
kunt u tijdens openingstijden 
bekijken bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Inwerkingtreding
De aanvulling op de structuurvisie  
gaat in op de dag na deze 
bekendmaking. Tegen het besluit 
tot vaststelling van de structuurvisie 
kunt u volgens artikel 8:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht geen 
bezwaar maken of beroep instellen.

Informatie
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Dave van der Pol.  
U kunt bellen naar (071) 54 58 536 
of een e-mail sturen naar  
d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

ONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
PARAPLUPLAN WOONGEBRUIK EN 
KAMERVERHUUR LEIDERDORP

Van 6 mei t/m 16 juni 2022 kunt 
u het ontwerpbestemmingsplan 

Parapluplan woongebruik 
en kamerverhuur Leiderdorp 
bekijken. In deze periode kan 
iedereen reageren. Hiermee start 
de wettelijke procedure rond het 
bestemmingsplan (artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening).

Waarom?
Met dit bestemmingsplan komt in 
Leiderdorp een verruiming van het 
huidige beleid voor kamerverhuur. 
Het verhuren van een kamer in 
uw woning is nu niet toegestaan. 
Straks mag dat wel volgens de 
"hospitaregeling”. De hoofdbewoner 
mag onder bepaalde voorwaarden 
maximaal twee kamers uit de 
woning verhuren. Het opsplitsen 
van de woning is volgens deze 
regels niet toegestaan. Het 
paraplubestemmingsplan geldt in 
heel Leiderdorp.

Wilt u het plan bekijken?
Dat kan digitaal op www.
ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.BPwoongebruik- 
ON01). Doet u dit liever op papier? 
Dan kan tijdens openingstijden bij 
de receptie in het gemeentehuis, 
Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Zienswijze
Iedereen kan een reactie geven 
op het ontwerpbestemmingsplan 
gericht aan de gemeenteraad. Dit 
kan alleen van 6 mei en met 16 juni 
2022 per brief, mail of mondeling. 
Noem hierbij steeds ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan 
Parapluplan woongebruik’.
 - Een brief stuurt u naar de 

gemeenteraad, postbus 35, 2350 
AA Leiderdorp;

 - Een e-mail stuurt u naar  
RO@leiderdorp.nl;

 - Wilt u mondeling reageren? Dan 
moet u naar het gemeentehuis 
komen. U moet hiervoor een 
afspraak maken.

Informatie
Voor vragen over de gang van zaken 
van het bestemmingsplan kunt 
u contact opnemen met Kristian 
Lievense. Dat kan door te bellen 
naar (071) 54 58 500 of te mailen 
naar k.lievense@leiderdorp.nl.


