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

COLLECTE 
Tot en met 15 mei
Geen collecte 

15 t/m 21 mei 
Longfonds

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

AGENDA
20 mei
Wandeling door de 
Munnikkenpolder
19.00 tot 20.30 uur
Leiderdorp

22 mei
Vogelwandeling en concert 
13.00 uur of 14.30 uur
Voorschoten

24 mei
Afscheidsbijeenkomst 
wethouders Joosten en Van 
Woudenberg
16.00 uur
Atrium, gemeentehuis 
Leiderdorp

Mooi Leiderdorp 
Een mooi plaatje van een reiger bij 
de Leiderdorpse brug.’’ Bedankt 
voor het insturen, Peter Kadiks!

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

en Rik van Woudenberg

Op dinsdag 24 mei nemen wethouders Willem 
Joosten en Rik van Woudenberg afscheid van de 
gemeente Leiderdorp. 

We organiseren een afscheidreceptie in het atrium 
van het gemeentehuis, om 16.00 uur. U bent 
van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. 
Aanmelden kan met het formulier op 
www.leiderdorp.nl/afscheid. Dat kan tot en met 20 
mei. 

Rectificatie: afsluitingen in verband met marathon
Op zaterdag 14 mei en zondag 
15  mei is de Leiden Marathon. 
Dit betekent dat op zondag 15 
mei diverse straten in Leiderdorp 
afgesloten worden om de lopers 
van drie verschillende afstanden 
een veilig loopparcours te kunnen 
bieden. Vorige week plaatsten wij 
ook een overzicht, maar hier zaten 
fouten in. Onze excuses voor het 
ongemak. Hieronder vindt u het 
juiste overzicht. 

De maatregelen
Om 10.00 uur starten de lopers 
voor de hele marathon en om 
11.00 uur de halve marathon in 
Leiden. Zij lopen via Zoeterwoude 
naar de Rijneke Boulevard waar 
zij de Oude Rijn oversteken via 
een ponton dat daar die ochtend 
wordt neergelegd. Doorgaand 
scheepvaart verkeer is hier dan niet 
meer mogelijk. Vanaf het ponton 
gaat de route voor de hele marathon 
rechtsaf via de Achthovenerweg 
richting Koudekerk en voor de 
halve marathon linksaf via de 
Achthovenerweg, Mauritssingel, 
Hoofdstraat, Tollenaersingel, 
Van Diepeningenlaan, Laan van 
Ouderzorg, Splinterlaan naar de 
Spanjaardsbrug. De genoemde 
wegen worden steeds ongeveer vijf 

minuten voor de passage van de 
eerste loper afgesloten en zo snel 
mogelijk na de laatste loper weer 
vrijgegeven.

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 van de twee afstanden, 
wordt de weg eerder afgesloten dan 
dat de eerste lopers te zien zijn. De 
Achthovenerweg wordt om 10.15 
ter hoogte van de Mauritssingel 
afgesloten en zal pas weer rond 
13.00  uur open gesteld worden 
voor het verkeer.

De 10 kilometer start om 14.30 uur 
in Leiden en loopt in Leiderdorp 
via Loevestein, Ockenrode, 
Dijkgravenlaan en de Splinterlaan 
weer terug naar Leiden over de 
Spanjaardsbrug. 

Vanaf 10.30 tot 11.45 uur 
Achthovenerweg richting Koudekerk 
afgesloten t.h.v. Bedrijvenweg 

11.30 uur tot 13.45 uur
Hoofdstraat, Tollenaersingel,  
Santhorst, Van Poelgeestlaan, 
Splinterlaan afgesloten voor verkeer

11.30 uur tot 13.30 uur
Hoofdstraat, Mauritssingel en 
Achthovenerweg afgesloten voor 
verkeer
Wijk in en uit via Acacialaan 
en Achthovenerweg  (richting 
Acacialaan).

11.45 uur tot 15.30 uur
Verkeershinder op Zijldijk, op 
aanwijzingen van verkeersregelaars 
is vrijwel alles bereikbaar en
oversteekbaar.

14.40 uur tot 15.45 uur
Verkeershinder op Loevestein, 
Ockenrode, Van de Valk 
Boumanweg, Dijkgravenlaan, 
Splinterlaan.
Wijk uit via Engelendaal en Van der 
Valk Boumanweg.

De Nieuweweg is tussen 12.00 
uur en 15.15 uur ook gesloten 
voor ontheffinghouders; alle 
gemotoriseerd verkeer moet gebruik 
maken van de route over de Zijldijk 
waar tijdelijk éénrichtingverkeer 
wordt ingesteld tussen de 
Nieuweweg en Rietschans. De 
rijrichting wordt bepaald door de 
aanwezige verkeersregelaars.

Doe mee aan Bijenlandschap 
fotowedstrijd
Van 14 mei tot 14 juni organiseert 
Groene Cirkel Bijenlandschap 
een fotowedstrijd. Iedereen kan 
prachtige foto’s insturen van 
een bij, een bijentuin of een 
bijenlandschap. Als u een foto 
instuurt, maakt u kans op een 
prijs. Ook geeft u toestemming 
om uw foto beschikbaar te stellen 
voor communicatieuitingen van de 
Groene Cirkel Bijenlandschap. Zo 
steunt u dit project op een leuke en 
waardevolle manier. 

De fotowedstrijd vindt u op www.
bijenlandschap.nl. U kunt hier vanaf 
14 mei de mooiste foto’s uploaden 
en delen via de sociale media. 
Vooraf is het alvast mogelijk om 
de spelregels door te lezen. Meld 
u gelijk aan voor de nieuwsbrief. 
Tijdens de wedstrijd is in de 
bibliotheek van Alphen aan den Rijn 
ook een fototentoonstelling te zien. 
In het Huis van Duurzaamheid ziet u 
foto’s van vorige winnaars. Komt u 
hier inspiratie opdoen?

Jury  
De provincie Zuid-Holland wil in 
2030 van heel Zuid-Holland een 
bijenlandschap maken. Dit gebied 
vol bloemen is goed voor de 
(bestuivende) insecten. En daarmee 

ook voor andere kleine dieren en 
vogels die deze insecten eten. 

In Zuid-Holland worden er meerdere 
bijenlandschappen opgezet. In 
onze eigen regio, maar bijvoorbeeld 
ook in de regio Rotterdam en in 
IJsselmonde wordt hier hard aan 
gewerkt. En dit jaar doet daarnaast 
ook regio West-Brabant mee! 
Een jury in zowel de provincie 
Zuid-Holland als in de regio West-
Brabant bepaalt welke 3 bijenfoto’s 
een prijs winnen. De jury ontvangt 
de mooiste foto’s graag deze lente. 
We wensen iedereen veel succes!



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Winkelhof
Constructieve wijziging van 
bestaande carport (OLO 6945301 - 
LDPZ2022-000120)
Locatie: Florijn 9
Datum ontvangst: 2 mei 2022

Oranjewijk
Plaatsing zonnepanelen (OLO 
6949943 - LDPZ2022-000121)
Locatie: Hoofdstraat 75
Datum ontvangst: 3 mei 2022

De Baanderij
Tijdelijke ontwikkeling loswal (OLO 
LDPZ2022-000122 - LDPZ2022-
000122)
Locatie: Kadastrale sectie A, 
perceelnummer 10883
Datum ontvangst: 4 mei 2022

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde (OLO 6954305 - 
LDPZ2022-000123)
Locatie: Engelendaal 10
Datum ontvangst: 5 mei 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van 2 warmtepompen 
aan de gevel (OLO 6742361 - 
LDPZ2022-000044)
Locatie: Loevestein 41
Datum besluit: 4 mei 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Ouderzorg
Uitvoeren van graafwerkzaamheden 
(OLO 6805901 - LDPZ2022-000067)
Locatie: Loevestein 41
Uiterlijke beslisdatum: 15 juni 2022

Schansen
Realiseren van een KPN POP 
(point-of-presence) (OLO 6548089 - 
LDPZ2021-000357)
Locatie: Kadastrale sectie A, 
perceelnummer 11275
Uiterlijke beslisdatum: 15 juni 2022

GEWEIGERD 
(reguliere procedure)

Voorhof
Plaatsen van een airco unit en 
omkasting op het dak (OLO 
6652107 - LDPZ2022-000010)
Locatie: Boekweitkamp 40 
Datum besluit: 4 mei 2022

De bezwarentermijn van de 
geweigerde 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 

Asopos Lustrum-Festival op 
05-07-2022 
Locatie: Zijlstroom 137
Datum aanvraag: 19 april 2022 

Doeshavenconcert op 17-06-2022 
Locatie: Doeshaven, Leiderdorp 
Datum aanvraag: 26 april 2022 

El Cid van 15-08-2022 t/m 19-08-
2022 
Locatie: bij A.L.S.R.V. Asopos de Vliet 
Datum aanvraag: 2 mei 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 

Plaatsing van driehoeksborden 
van 27-08-2022 tot 11-09-2022 
ter aankondiging van de Open 
Monumentendag op 10 september 
2022 
Locatie: Engelendaal/Persant 
Snoepweg 
Datum besluit: 02 mei 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 

Heeft u een goede rookmelder?
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in 
alle woningen verplicht. Op iedere 
verdieping van een huis moet 
minstens één goede, goedgekeurde 
rookmelder hangen. 

Wat is een goede rookmelder? 
Een goede rookmelder is een 
rookmelder die alleen geluid maakt 
als het nodig is. Verder wilt u vooral 
dat hij stil is. Met uitzondering van 
de momenten waarop u hem test, 
natuurlijk.

Rookmelders gaan 10 jaar mee. 
Daarna zijn ze niet betrouwbaar. 
Rookmelders met een
batterij die 10 jaar meegaat is daarom 
een slimme keus. Zo heeft u 10 jaar 
geen last van lege
batterijen en u weet precies wanneer 
u de rookmelder kunt vervangen, 
namelijk als de batterij leeg is.

Testen
Vul de rookmelderwijzer in op 
rookmelders.nl en kom te weten of 
u al genoeg
rookmelders heeft, of hoeveel en 
welke rookmelders u nog nodig 
heeft. Hier vindt u ook een lijst met 
rookmelders die goed zijn.

Wist u dat:
•   Er optische en thermische 

rookmelders zijn? Een optische 
rookmelder signaleert rook, terwijl 
de thermische rookmelder op 
hoge  temperaturen reageert. De 

 thermische rookmelder kan  
 handig zijn in ruimtes waar

 vaker rook of stoom voorkomt,  
 zoals een keuken of badkamer.
•   Er rookmelders zijn die draadloos 

zijn te koppelen? Dit is handig 
wanneer u niet alle rookmelders 
in de hele woning kunt horen. Zo 
wordt u eerder gewaarschuwd 
en heeft u langer de tijd om 
veilig buiten te komen. Hiermee 
vergroot u uw overlevingskans en

 voorkomt u grotere schade door  
 brand.
•   U gekoppelde rookmelders ook 

kunt delen met de buren? Een 
goede buur is ook in geval van 
brand beter dan een verre vriend.

•   Er speciale rookmelders bestaan 
voor mensen die slecht horen of 
zien?

•   Er op elke rookmelder een 
houdbaarheidsdatum staat? Het 
is goed om af en toe te bekijken 
of de rookmelders niet over hun 
uiterste houdbaarheidsdatum zijn. 

Wandeling 
door de 
Munnikkenpolder 
Op vrijdagavond 20 mei van 19.00 
tot 20.30 uur nemen de gidsen van 
IVN-natuureducatie u graag mee. 
We gaan luisteren en kijken naar 
verschillende vogels. Misschien 
gaat de wandeling ook langs het 
nieuw ingerichte terrein van het W4-
gebied; De Polder. Leuk als u ook 
meegaat! Het is handig om te weten 
hoe veel mensen er komen. Meldt u 
daarom aan bij maddyvanholland@
ziggo.nl. 

Het verzamelpunt is in de polder 
bij het informatiebord, vanaf 18.45 
uur. U kunt parkeren op de Willem 
Alexanderlaan bij het Gemeentehuis. 
Daar steekt u schuin de weg 
over naar de brug over de A4. U 
bereikt in ongeveer 10 minuten 
lopen (of fietsen) de verzamelplek 
in de polder. U kunt er ook via de 
Boomgaardlaan komen. U kunt 
parkeren aan het eind en dan het 
pad naar het noorden volgen. Denk 
aan passende kleding, in de polder 
is het meestal een stuk frisser dan in 
het dorp.

Voorbereiding baggerwerkzaamheden
De gemeente Leiderdorp 
laat door de organisatie 
RPS waterbodemonderzoek 
uitvoeren. Hiermee bereiden zij 

baggerwerkzaamheden voor. U kunt 
de onderzoekers herkennen aan 
het RPS logo. Het onderzoek vindt 
plaats tussen mei en juli.

Vogelwandeling en concert in 
Voorschoten 
Op zondagmiddag 22 mei organiseert 
Kamerorkest Sinfonietta Voorschoten 
een vogelwandeling. Daarna is er 
een concert. Vogels hebben hierbij 
de hoofdrol. Het is samen met 
IVN Natuureducatie Leidse regio 
georganiseerd.  De eerste wandeling 
start om 13.00 uur en de tweede 
om 14.30 uur. Het hele programma 
duurt 2,5 uur. Dat bestaat uit de 
wandeling, pauze en het concert. 
Is een uur wandelen te veel voor u? 
Dan is er een lezing over vogels in het 
kerkgebouw. Het is belangrijk dat u 
zich hiervoor aanmeldt op de website 
www.sinfoniettavoorschoten.nl of 
www.ivn.nl/afdeling/Leidse-regio. 

De wandelingen starten bij  het 
kerkgebouw Het Kruispunt, 
Schoolstraat 2, 2252 BH in 
Voorschoten. Met de IVN-gidsen 
gaat u op zoek naar de vogels in 
het Berkhoutpark. Dat park ligt er 
tegenover.  Heeft u een verrekijker? 
Breng hem dan mee. 

Na de wandeling is er in het 
vroegere kerkgebouw een concert 
van het kamerorkest Sinfonietta. 
Zo is er een hobosolo van duiven 
en een fluitsolo van de putter. Ook 
kunt u luisteren naar de zwaan, de 
koekoek, de kip en de ekster. En 
mee zweven met de reuzenalbatros, 
die de melodieën oppikt van de 
landen waar hij overheen vliegt. 

Kaarten kosten € 15,00 voor 
volwassenen. In de voorverkoop 
kosten deze € 12,50. Kinderen 
betalen € 5,00. Meer informatie: 
www.sinfoniettavoorschoten.nl en 
www.ivn.nl/afdeling/Leidse-regio 



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
Wielerevenement Tour d’Utrecht 
Datum: zondag 3 juli 2022 
Locatie: de route van een of 
meer afstanden gaat over het 
grondgebied van de gemeente 

Leiderdorp. Het betreft 
doorkomst door de gemeente. 

De 47e Ringvaart Regatta
Datum: 25 mei 2022 
Locatie: Zijldijk, Leiderdorp


