
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 1 JUNI 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

29 mei t/m 4 juni 2022 
Prins Bernhard Cultuurfonds 

5 t/m 11 juni 2022
EpilepsieNL

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

AGENDA

2 juni 
Spreekuur van de week met 
wethouder Herman Romeijn
10.00 tot 11.00 uur
Sterrentuin, Van 
Diepeningenlaan 110

4 juni
‘Ik zorg voor café’ voor de jonge 
mantelzorger
11.00 tot 14.00 uur
IJsclub Zoeterwoude, Veld 11

8 juni
Scootmobieldag
Rond de Scheppingskerk bij 
winkelcentrum Santhorst

Spreekuur van de week
Heeft u een goed idee voor de 
gemeente? Wilt u iets melden 
dat heel goed gaat of juist niet? 
Heeft u een vraag? Of wilt u eens 
van gedachten wisselen met de 
wethouder? Kom dan langs bij het 
Spreekuur van de week.

De drie wethouders maken om de 
beurt tijd op donderdagochtend 
tussen 10.00 – 11.00 uur op 

verschillende locaties in Leiderdorp.

Het eerste Spreekuur van de 
week is van wethouder Herman 
Romeijn. Hij is op 2 juni tussen 
10.00 – 11.00 uur in de Sterrentuin, 
Van Diepeningenlaan 110. U bent 
van harte uitgenodigd om binnen 
te lopen en met de wethouder in 
gesprek te gaan.

Mooi Leiderdorp
'Foto van het groen tussen de Elckerlickschool en de Hasselbraam. 
Vroeg in de ochtend bij windstilte op 18 mei'. Bedankt voor het insturen, 
Frank Mulder!

Nieuwe ronde mkb vouchers 

Economie071 stelt opnieuw 
50 vouchers beschikbaar voor 
digitalisering binnen het mkb. 
Met deze vouchers kunnen 
ondernemers uit de Leidse regio tot 
€ 1000 terugkrijgen van hun kosten. 
De vouchers kunt u vanaf 1 juni 
12.00 uur aanvragen op de website 
www.economie071.nl.

Tweede ronde 
‘De eerste ronde was heel snel vol. 
We halen de tweede ronde daarom 
iets naar voren. Hierdoor kunnen 
ondernemers nog voor de zomer 
profi teren van een verbeterslag’, 
volgens projectleider Dwayne van 
der Klugt. Voorbeelden van het 
digitaliseren van uw organisatie zijn 
het online leveren van diensten of 
het ontwikkelen van een app. 

Besparing van tijd en geld
‘De eerste aanvragen zette het 

mkb bijvoorbeeld in voor het 
verbeteren van een website 
of webshop. Maar ook voor 
cyber security. Als belangrijkste 
redenen voor deelname noemen ze: 
‘het besparen van tijd, het verlagen 
van kosten en omzetvergroting. 
Binnenkort delen we de ervaringen 
van bedrijven uit de eerste ronde’. 

Werkwijze 
De aanvraag gaat heel eenvoudig 
via een online formulier. Er is 
wel een offerte nodig van een 
leverancier. Het uitgeven van de 
vouchers gebeurt op volgorde 
van binnenkomst. Ondernemers 
raden wij aan nu in actie te komen 
en de aanvraag voor te bereiden. 
Voor hulp daarbij zijn drie coaches 
beschikbaar. Meer informatie over 
de coaches en de terug te krijgen 
kosten vindt u op de website van 
economie071.  

Denkt u mee over de toekomst 
van Leiderdorp?
Momenteel werken wij aan de 
omgevingsvisie. We bepalen op 
dit moment welke richting we 
gaan geven aan deze visie. Wij 
willen graag weten wat iedereen 
belangrijk vindt in Leiderdorp. 
Het gaat over welke keuzes wij 
moeten maken. Keuzes op het 
gebied van wonen, werken, 
bereikbaarheid per fi ets, auto 
en openbaar vervoer. Maar 
ook over verbetering van het 
landschap en het overgaan op 
duurzame energie voor een nog 

mooier Leiderdorp. Onderwerpen 
waar wij graag uw mening over 
horen. Wilt u meedenken over 
de toekomst van het dorp? 
Dan willen wij u uitnodigen 
een vragenlijst in te vullen. Het 
invullen kan tot en met zondag 
5 juni en kost u slechts een paar 
minuten. 
U kunt de vragenlijst vinden op 
www.leiderdorp.nl/omgevingsvisie.
Wij willen u alvast hartelijk 
danken voor uw deelname.



Steun voor jonge mantelzorgers
Van 1 t/m 7 juni is de week 
van de jonge mantelzorger. 
Het zorgen voor een ander in 
combinatie met je opleiding, 
vrienden en hobby's kan zwaar 
zijn. Maar je bent niet de enige. 
1 op de 4 jongeren zorgt voor 
een ander of heeft zorgen om 
een ander.  Daarom is er op 
zaterdag 4 juni een ‘Ik zorg voor 
café’. Deze is van 11.00 tot 14.00 
uur in IJsclub Zoeterwoude. Hier 
leer je leeftijdgenoten kennen en 
kun je even ontspannen. Het is 
een leuke ochtend/middag vol 
met spellen, ervaringen en een 
lekkere lunch. Geef je op door 
de QR-code uit de afbeelding te 
scannen. 

Ik zorg voor waardering
Speciaal voor jongeren tussen de 
6 en 24 jaar oud die opgroeien 
met zorg is er ook de ‘Ik Zorg Voor 
Waardering’. Dit is een cadeaubon 
van € 15,00. Zorg jij voor een 
gezinslid, familielid of vriend die ziek, 
beperkt of verslaafd is? Dan mag 
je deze waardering aanvragen. Dat 
doe je door het formulier in te vullen 
op www.ikzorgvoor.com. 

Heb je vragen of wil je je verhaal 
kwijt? Kijk dan ook op www.
ikzorgvoor.com. Of bekijk het 
Instagramaccount  
@ikzorgvoor_regioleiden_

Uithijsen Wilhelminabrug Leiden 
start op 7 juni

De Wilhelminabrug wordt 
opgeknapt. De brug wordt er dan 
uitgehaald. Daarom is deze vanaf 
7 juni 10 weken lang gesloten. We 
raden u aan om zo veel mogelijk 
gebruik te maken van de fiets of het 
openbaar vervoer. Reist u veel met 
het openbaar vervoer? Kijk dan op 
www.arriva.nl/wilhelminabrug. Op 
deze website vindt u alle informatie 
over het reizen met de bus. 
Meer informatie over de 
werkzaamheden vindt u op www.
zuid-holland.nl/wilhelminabrug. 
Of scan de QR-code voor de 
BouwApp (Groot onderhoud 
Wilhelminabrug).

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Voorhof
Vervangen kozijn in de voorgevel op 
de eerste verdieping (OLO 6995083 
- LDPZ2022-000138)
Locatie: Klimopzoom 14
Datum ontvangst: 22 mei 2022

Achthoven
Restauratie door vochtproblemen 
opkamer (OLO 7002123 - 
LDPZ2022-000139)
Locatie: Achthovenerweg 7
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Verpleeghuis Leythenrode
Een tijdelijke in- en uitrit voor een 
bouwplaats ten behoeve van 
sloopwerkzaamheden.
Locatie: Verpleeghuis Leythenrode, 
Hoogmadeseweg 55

VERLEEND
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van een uitbouw op de 
2e verdieping (OLO 6683195 - 
LDPZ2022-000026)
Locatie: Schoutenstraat 1
Datum beschikking: 25 mei 2022

Plaatsen van een dakkapel op het 
linker dakvlak (OLO 6851413 - 
LDPZ2022-000086)
Locatie: Sijpestein 8
Datum besluit: 25 mei 2022

Plaatsen van een uitbouw op de 
2e verdieping (OLO 6819367 - 
LDPZ2022-000071)
Locatie: Heemraadlaan 36
Datum besluit: 23 mei 2022

Doeskwartier
Realiseren van een dakopbouw 
(OLO 6562791 - LDPZ2021-
000364)
Locatie: Hoofdstraat 165
Datum besluit: 25 mei 2022

Kerkwijk
Plaatsen van 2 dakkapellen op 
het voordakvlak (OLO 6829609 - 

LDPZ2022-000083)
Locatie: Leithonpark 1
Datum besluit: 23 mei 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel met 
een airco-unit op het achterdakvlak 
(OLO 6855795 - LDPZ2022-
000087)
Locatie: Hans Vonkstraat 49
Uiterlijke beslisdatum: 3 juli 2022

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

De Baanderij
Houden van een snackbar (OLO 
6917373 - LDPZ2022-000112)
Locatie: Zijlbaan 40
Datum besluit: 27 mei 2022

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

Een evenementenvergunning voor 
de vriendenfeesten op 26 tot en met 
28 aug 2022
Locatie: De Houtkamp
Datum aanvraag: 27 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.

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

Springkussenfeest, spelletjes en 
rommelmarkt ter afsluiting van het 
schooljaar van 07.30 tot 17.30 uur. 
Locatie: op het grasveld aan de 
Leeuwerikstraat ter hoogte van nr. 
17 t/m 29. 
Datum: vrijdag 1 juli 2022

Springkussen ter afsluiting van het 
schooljaar van 14.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: grasveld naast het 
schoolplein van OBS Hasselbraam 
aan het Heelblaadjespad 17.
Datum: vrijdag 1 juli 2022.

Kofferbak- en 
Streekmarktverkoop Brasserie Park 
van 09.00 – 13.00 uur
Locatie: Boshuispolder 11 
Leiderdorp
Data: op 18 juni 2022 (en op 
16 juli 2022, 20 augustus 2022, 
17 september 2022, 22 oktober 
2022, 15 november 2022)

Ringvaart Regatta 
roeiwedstrijdwedstrijd op woensdag 
8 juni 2022, start en finish locatie 
bij Asopos de Vliet, er wordt op 
woensdag 8 juni van parkeerplaats 
de Bloemerd gebruik gemaakt voor 
het in/uitladen van roeiboten.

IK ZORG VOOR  
 CAFÉ

Wanneer?: Zaterdag 4 juni 2022 
Hoelaat?: 11 :00-14:00

Waar?: veld 11 ,  I jsclub Zoeterwoude 

Ben ji j  of ken j i j  een jonge mantelzorger,  en
wil je leefti jdgenoten leren kennen die je 
 begrijpen en even ontspannen? Of ben je
bevriend met een jonge mantelzorger en 

 wil  je meer weten over hoe je hem of haar
kunt helpen?

Kom dan Zaterdag 4 juni naar het ' Ik zorg
voor café' !  

EEN LEUKE OCHTEND/ MIDDAG
VOL MET SPELLEN, ERVARINGEN

EN NATUURLIJK EEN LEKKERE
LUNCH  

Voor meer informatie,  check onze
instagram ;)

 Ikzorgvoor_regioleiden_
 

Hopelijk zien we je daar ; )  
 
 

Laat je even weten
of je komt ? 

Mooi Leiderdorp
'Dorp aan de rivier'. Bedankt voor 
het insturen, Nick Roest!

Heeft u ook een prachtige foto 
van Leiderdorp? Stuur deze naar 
communicatie@leiderdorp.nl.
De mooiste foto’s selecteren wij 
voor deze rubriek.

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op https://leiderdorp.parlaeus.nl/


