
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

WOENSDAG 15 JUNI 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

12 t/m 18 juni 2022
Rode kruis

19 t/m 25 juni 2022
Maag Lever Darm Stichting

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

AGENDA

16 juni
10.00 – 11.00 uur
Spreekuur van de week met 
Daan Binnendijk
Gemeentehuis

Mooi Leiderdorp
“Deze foto heeft mijn zoon Pim onlangs gemaakt tijdens zonsopkomst. 
Een lievelingsplekje aan het water met mooi zicht op de Dwarswatering, 
met links de Oude Spoorbaan en rechtsachter Leyhof.” Bedankt voor het 
insturen van deze foto, Leontine van Mameren!

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

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.

Deze week is het Spreekuur van wethouder Daan Binnendijk. Hij is op 
16 juni tussen 10.00 – 11.00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. U 
bent van harte uitgenodigd om binnen te lopen en met de wethouder in 
gesprek te gaan.

Wat mag er in de papiercontainer?
Is uw papier of karton schoon 
en droog? Dan mag het meestal 
bij het oud papier. Alleen dan 
is het opnieuw gebruiken van 
papier mogelijk. Dat is belangrijk 
voor duurzaamheid, maar ook 
voor de economie. Nederlandse 
papierfabrikanten zijn namelijk 
afhankelijk van schoon en droog 
oud papier. Dit is de belangrijkste 
grondstof voor nieuw papier. 

Schoon en droog papier is zonder 
productresten, zoals voedsel, 

vloeistoffen en andere materialen 
dan papier. Pizzadozen en 
drinkpakken mogen bijvoorbeeld 
niet. Kleine materiaalonderdelen 
zoals kunststof tape of vensters 
mogen blijven zitten. Dit geldt ook 
voor een paar kleine vlekken of 
kruimels. Helpt u ook goed mee oud 
papier in te zamelen? Volg dan onze 
scheidingswijzer oud papier. Zo zijn 
we samen op weg naar een betere 
toekomst.

Gratis hulp bij energiebesparing
Gemeente Leiderdorp biedt 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties ook in 2022 weer 
een gratis besparingstraject aan. 
We kochten in samenwerking 
met Omgevingsdienst West-
Holland (ODWH) en adviesbureau 
Klimaatroute een aantal 
energiescans in. Dit om duidelijke 
handvatten te bieden voor 
energiebesparing. De ervaring 
laat zien dat er gemiddeld 30% 
bespaard kan worden op de 
energierekening.

Het traject bestaat uit een gratis 
energiescan van het gebouw. 
Hiervoor komt een adviesbureau 
langs. Samen vullen jullie 
gegevens in zoals het verbruik. Het 
adviesbureau maakt hier een verslag 
van. Hierin staat welke maatregelen 
u kunt nemen. Ook laat het zien hoe 
snel u deze investering terug kunt 

verdienen. De adviseurs kunnen 
daarnaast helpen bij offerte- of 
subsidieaanvragen. 

Voor grotere organisaties houden 
ze ook het energieverbruik met een 
slimme meter bij. Wilt u zeker zijn 
van een scan? Meld u zich dan aan 
via www.odwh.nl/energiescan. U 
kunt alleen meedoen als u sinds 
2017 nog geen energiescan heeft 
gehad van uw (bedrijfs)pand.

BEKENDMAKINGEN EN 
MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Doeskwartier
Deels vervangen van enkelglas 
in de voorgevel (OLO 7029437 - 
LDPZ2022-000154)
Locatie: Hoofdstraat 196
Datum ontvangst: 7 juni 2022

Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde woning (OLO 7041261 - 
LDPZ2022-000156)
Locatie: Bloemendaalselaan 22
Datum ontvangst: 10 juni 2022

De Baanderij
Uitbreiden van het bestaande 
pand (OLO 7029149 - LDPZ2022-
000152)
Locatie: Zijldijk 24 A
Datum ontvangst: 7 juni 2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Ouderzorg
uitvoeren van graafwerkzaamheden 
(OLO 6805901 - LDPZ2022-
000067)
Locatie: Loevestein 41
Datum besluit: 8 juni 2022

Een kapvergunning voor een Sorbus 
Aria (Meelbes) (OLO 6984717). De 
reden voor de kap is dat de boom 
in slechte conditie is door een 
aantasting van Tonderzwam. 
Locatie: Gallaslaan ter hoogte van 
nr. 4.
Datum besluit: 7 juni 2022.
Herplantplicht: in plantseizoen 22/23 
plant de gemeente in de omgeving 
van de huidige locatie een Sorbus 
Dodong (Lijsterbes) terug. 

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 

Een ontheffing werken buiten 
reguliere werktijden op 22 juli tot en 
met 23 juli 2022.
Locatie: Draadbaan 49
Datum aanvraag: 8 juni 2022

Een evenementenvergunning ten 
behoeve van Mentor dag El Cid op 
13 aug. 2022 van 8.30 tot 20.30 uur.
Locatie: Bloemerd 7
Datum aanvraag: 9 juni 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 

Een evenementenvergunning voor 
de officiële opening van Nieuw 
Buitenzorg Philadelphia Zorg op  
zaterdag 25 juni.
Locatie: Wilddreef 7

Datum besluit: 2 juni 2022

Een evenementenvergunning voor 
een Lustrum Festival ter ere van 
het 60 jarig bestaan van Asopos de 
Vliet.
Locatie: Zijlstroom 137
Datum besluit: 9 juni 2022

Een evenementenvergunning  voor 
de Avondvierdaagse die wordt 
gehouden van 21 juni tot en met 24 
juni 2022.
Locatie: heel Leiderdorp
Datum verleend: 14 juni 2022

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor het 
plaatsen van een Haringkar op 21 
juni van 16.00 tot 22.00 uur.
Locatie. Koningstraat
Datum besluit: 9 juni 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

Noodkap

Een Betula (Berk) aan de 
Korenbloemkamp ter hoogte van 
nummer 7. De boom is dood en 
wordt vervangen door een een 
Betula nigra (Zwarte berk). 

Een Fraxinus Excelsior (Es) aan 
de Korenbloemkamp achter 
Bolderikkamp 160. De boom is 
dood en wordt vervangen door een 
Malus Rudolph (Sierappel). 

Een Fagus Sylvatica (Beuk) aan de 
Marjoleintuin in het bosplantsoen 
tussen de Hasselbraam en 
de Regenboog. De boom 
is dood en aangetast door 
Roetschorsschimmel. De boom 
wordt vervangen door een Nissa 
Sylvatica (Zwarte tupeloboom).

Een Tilia Tomentosa (Zilverlinde) aan 
de Engelendaal ter hoogte van de 
Wilddreef 8 t/m 88. De boom staat 
scheef en los en hangt gevaarlijk 
richting het fietspad. De boom 
wordt vervangen door een Tilia 
Tomentosa (Zilverlinde).  

BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld bestemmingsplan 
Leidse Ring Noord - Engelendaal
De gemeenteraad stelde op 30 mei 
2022 het bestemmingsplan Leidse 
Ring Noord – Engelendaal gewijzigd 
vast. Vanaf 16 juni 2022 kunt u het 
bestemmingsplan bekijken. Vanaf 
17 juni 2022 kunt u hier tegen in 
beroep gaan.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied is tussen de 
Zijlbrug en het tracédeel Oude 
Spoorbaan. Dit is direct na de 
Dwarswateringbrug in de richting 
van de wijk Leyhof.

Wijzigingen
De gemeenteraad stelde het 
bestemmingsplan gewijzigd vast. 
Dit betekent dat er wijzigingen 
zijn gemaakt vergeleken met 
het ontwerpbestemmingsplan 
dat u kon bekijken. De reden 
voor de wijzigingen zijn de 
ontvangen reacties op het 
ontwerpbestemmingsplan. Deze 
reactie noemen we ook wel 
zienswijzen. Voor de beantwoording 
van de reacties is de Nota 
zienswijzen gemaakt. Deze nota 
kunt u bekijken bij het vastgestelde 
bestemmingsplan. In deze nota 
leggen we de wijzigingen in 
hoofdstuk 3 ‘Staat van wijzigingen’ 
uit.

Inzien vastgestelde 
bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan 
kunt u van 16 juni 2022 tot en 
met 28 juli 2022 bekijken. Het 
is digitaal in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.BPLRNEngelendaal-
VA01).

Het schriftelijke bestemmingsplan 
kunt u tijdens openingstijden 
bekijken bij de receptiebalie 
in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Beroep
Tegen het besluit tot 
gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan kan 
binnen de beroepstermijn door 
belanghebbenden beroep worden 

ingesteld. Dit moet bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019,  
2500 EA Den Haag. De termijn voor 
het instellen van beroep start op  
17 juni 2022. Het duurt tot en met 
28 juli 2022.

Het beroepschrift kunt u ook digitaal 
opsturen via https://digitaalloket.
raadvanstate.nl/. Daarvoor moet 
u gebruik maken van DigiD. 
Dit loket is alleen bedoeld voor 
burgers. Advocaten, bedrijven en 
bestuursorganen kunnen niet via dit 
loket procederen. Op de site vindt u 
meer informatie.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking voor 
het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan gaat in op 
de eerste dag na het aflopen 
van de beroepstermijn. Dit geldt 
niet als er een verzoek om een 
voorlopige voorziening is gedaan 
(schorsingsverzoek). De persoon 
die beroep instelt kan daarom ook 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen. Dit moet 
bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, op bovengenoemd adres.

Laat dan duidelijk weten dat u 
beiden doet. U kunt een verzoek om 
voorlopige voorziening ook later in 
de beroepsprocedure doen.

Informatie
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Dave van der Pol. 
Dit kan op telefoonnummer 06-
21385675 of door te mailen naar 
d.van.der.pol@leiderdorp.nl


