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

COLLECTE 

26 juni t/m 2 juli 2022
Nationaal MS Fonds

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

AGENDA

30 juni
10.00 – 11.00 uur
Spreekuur van de week met 
Herman Romeijn
Buurthuis Het Oude Dorp, 
Frederik Hendriklaan 4.

4 juli
Gemeenteraad vanaf 20.00 uur
Raadzaal gemeentehuis

7 juli
10.00  - 11.00 uur
Spreekuur van de week met 
Daan Binnendijk
Gemeentehuis

Gemeenteraad
Op maandag 4 juli vindt de raadsvergadering plaats om 20.00 uur. 
De vergadering 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/.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Afscheid van raadslid J. Hendriks
5. Toelating tot de raad en beëdiging Barendse-Wijminga
6. Benoeming burgerraadsleden Reijken en Grootaarts
7. Inspreekrecht
8. Vragenronde
9. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffi ng
10. Bestemmingsplan Leidse Ring Noord Oude Spoorbaan
11. Onttrekkingsbesluit Leidse Ring Noord
12. ODWH de 12e wijziging van de gemeenschappelijke regeling van 

de Omgevingsdienst West-Holland
13. Jaarstukken 2021
14. 1e Bestuursrapportage 2022
15. Financiële Kadernota 2023-2026
16. Benoeming plaatsvervangend AB leden Holland Rijnland
17. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
18. Lijst ingekomen stukken
19. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
20. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op leiderdorp.
parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffi e: 
mail naar griffi e@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500.

Mooi Leiderdorp
Een prachtige zonsondergang bij de brug voor de Bloemerd. Bedankt voor 
het insturen van deze foto, Dario Santonico!

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

Ben jij tussen de 16 en 25 jaar? 
Geef dan je mening
De GGD wil graag weten hoe 
het nu met je gaat. Hoe heeft de 
coronapandemie invloed gehad 
op jouw leven? Ben je op dit 
moment gelukkig, ervaar je veel 
stress? De Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen is speciaal voor 
jongeren tussen de 16 en 25 jaar. 
Het is een grootschalig onderzoek 
van de GGD’en en het RIVM naar 
de gezondheid, het welzijn en de 
leefstijl van deze leeftijdsgroep in 
Nederland. Je kunt ons helpen om 
hier een goed beeld van te krijgen. 
Vul hem voor 9 juli in via de QR-
code of op www.pandemening.nl. 

Wat gebeurt er met mijn 
antwoorden?
Je deelname is zonder naam. 
Gemeenten, scholen en andere 

partners van de GGD gebruiken de 
resultaten van het onderzoek om 
te zien wat jongvolwassenen nodig 
hebben en voor welke onderwerpen 
en groepen extra aandacht nodig 
is. Wil je eerst meer informatie? Kijk 
dan op ook www.pandemening.nl.

Heb je vragen over het 
onderzoek?
Neem dan contact op met I&O 
Research. Zij ondersteunen de GGD 
bij het onderzoek. Je kunt ze bellen 
op telefoonnummer 0800-0191 
(maandag t/m vrijdag tussen 8.30 
en 21.00 uur en zaterdag tussen 
9.00 en 17.00 uur). Maar ook 
mailen op helpdesk@ioresearch.nl 
of een Whatsapp sturen naar 06-
86826208. 
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BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN

Bijeenkomst over plannen locatie 
Levensstroomkerk
Op dinsdag 5 juli 2022 houdt 
de gemeente van 19.30 tot 
21.00 uur een bijeenkomst over 
plannen voor de plek van de 
Levensstroomkerk. Deze vindt 
plaats in het gemeentehuis.

Gebroeders Blokland Projecten 
B.V. heeft de voormalige 
Levensstroomkerk en de grond 
eromheen aan Elisabethhof 5 
gekocht. De projectontwikkelaar 
wil de kerk slopen en hier een plek 
voor wonen en zorg van maken. De 
gemeente staat positief tegenover 
deze ontwikkeling. Zij heeft concept-
uitgangspunten opgesteld waaraan 
de plannen voor nieuwbouw moeten 
voldoen.

Tijdens de bijeenkomst op 5 juli 
krijgt u informatie over de volgende 
onderwerpen:
• de plannen van de 

projectontwikkelaar
• de concept-uitgangspunten van 

de gemeente
• het proces van plan tot uitvoering
Ook kunt u reageren op de 
concept-uitgangspunten.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de 
bijeenkomst? Meldt u zich dan 
uiterlijk maandag 4 juli aan bij 
Wietske Strebus. U kunt een e-mail 
sturen naar w.strebus@leiderdorp.nl.

Woonunits voor Oekraïense 
vluchtelingen
CityStone, eigenaar van de 
Statenhof, en de gemeente 
Leiderdorp hebben afspraken 
gemaakt over zelfstandige 
huisvesting voor Oekraïense 
vluchtelingen. Vanaf 1 september 
zijn er 36 zelfstandige woonunits 
beschikbaar in de Statenhof. 
Hier kunnen 90 Oekraïense 
vluchtelingen tijdelijk wonen. 
De woonunits hebben allemaal 
een eigen keuken, badkamer 
en toilet. Op dit moment wonen 
er ongeveer 45 Oekraïense 
vluchtelingen bij Leiderdorpse 
gastgezinnen. Zij hebben 
voorrang bij de toewijzing van 
deze zelfstandige woonruimtes. 

Daarnaast heeft de gemeente 
afspraken gemaakt met Rijnhart 
Wonen, voor woonruimte voor 
Oekraïense vluchtelingen aan 
de Pinksterbloem en met een 
aantal particuliere huiseigenaren. 
Hierdoor kunnen nog meer 
Oekraïense vluchtelingen in 
zelfstandige woonruimte worden 

gehuisvest. Met het beschikbaar 
komen van deze woonruimtes 
kan de gemeente Leiderdorp 
alle Oekrainse vluchtelingen 
huisvesten die aan haar zijn 
toegewezen. Leiderdorp heeft een 
taakstelling voor het opvangen 
van ongeveer 100 Oekraïense 
vluchtelingen.

Het uitgangspunt van de 
gemeente Leiderdorp bij het 
zoeken naar woonruimte is 
zorgvuldigheid en menswaardige 
zelfstandige opvang. Zij wilde 
bijvoorbeeld geen opvang in 
noodlocaties. Dat is nu gelukt. 

Meer informatie
De gemeente organiseert 
binnenkort een informatieavond. 
Daar worden inwoners van 
Leiderdorp bijgepraat en kunnen 
zij vragen stellen. Houd daarvoor 
de website, Gemeente aan Huis 
in het Leiderdorps Weekblad en 
de social media kanalen van de 
gemeente in de gaten.

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Ouderzorg (Houtkamp)
Vervangingswerkzaamheden van de 
brug 069 (oud H002) (OLO 7063431 
- LDPZ2022-000167)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
11239, sectie A
Datum ontvangst: 20 juni 2022

Buitenhof
Vervangingswerkzaamheden van de 
brug 116 (oud H051)  
(OLO 7064497 - LDPZ2022-
000170)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
11289, sectie A
Datum ontvangst: 20 juni 2022

Zijlkwartier
Vervangingswerkzaamheden van de 
brug 128 (oud S020)  
(OLO 7064799 - LDPZ2022-000171)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
11692, sectie A
Datum ontvangst: 20 juni 2022

Bloemerd
Vervangingswerkzaamheden van 
de brug 165 (OLO 7064957 - 
LDPZ2022-000172)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
4052, sectie B
Datum ontvangst: 20 juni 2022

Kerkwijk
Vervangingswerkzaamheden van 
de brug 202 (OLO 7065127 - 
LDPZ2022-000173)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
2570, sectie B
Datum ontvangst: 20 juni 2022

Voorhof
Vervangen diverse bruggen 2022 
(OLO 7064165 - LDPZ2022-
000168)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 
5801, sectie B
Datum ontvangst: 20 juni 2022

Binnenhof
Vervangen van houten tweevlaks 
kozijnen op eerste en tweede 
verdieping naar kunststof drievlaks 
kozijnen (OLO 7045989 - 
LDPZ2022-000165)
Locatie: Grotiuslaan 35
Datum ontvangst: 20 juni 2022

De Vogelwijk
Herinrichten van de Laan van 
Berendrecht (OLO 7067945 -  
LDPZ2022-000179)
Locatie: Laan van Berendrecht 208
Datum ontvangst: 21 juni 2022

Winkelhof
Tijdelijke opvang (maximaal 2 jaar) 
van vluchtelingen uit Oekraïne in 36 
appartementen op de 1e verdieping 
van het voormalige kantoorpand 
Statenhof (Reaal 1) (OLO 7068311 - 
LDPZ2022-000177)
Locatie: Reaal 1
Datum ontvangst: 21 juni 2022

Kerkwijk
Nieuwbouw van een hospice (OLO 
6197553 - LDPZ2021-000245)
Locatie: Hoogmadeseweg 70
Datum ontvangst: 22 juni 2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Tijdelijk (maximaal 36 maanden) 
plaatsen van een duiker, uitrit, 
schaftcontainers en een bouwbord  
(OLO 6853561 - LDPZ2022-000100)
Locatie: Hoogmadeseweg 55
Datum besluit: 21 juni 2022

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

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Doeskwartier
Bouwen van 4 woningen (OLO 
6845973 - LDPZ2022-000085)
Locatie: kadastraal perceelnummer 
1701 gelegen tussen de 
Hoofdstraat 211 en 221
Datum besluit: 21 juni 2022

Doeskwartier
Bouwen van 3 woningen (OLO 
6846011 - LDPZ2022-000084)
Locatie: kadastraal perceelnummer 
411 gelegen naast de Hoofdstraat 
205
Datum besluit: 21 juni 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

VERLEEND

Ontheffing kamperen buiten een 
kampeerterrein, 
door deelnemers van een 
hockeytoernooi op 2- en 3 juli 2022
Locatie: op het terrein van Velocitas, 
Bloemerd 7 in Leiderdorp
Datum besluit: 23 juni 2022

Vergunning Midzomerloop op  1 juli 
2022
Locatie: Bloemerd en Leyhof
Datum besluit: 23 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

Twee Robinia’s  pseudoaccia 
Umbraculifera (Bol Acacia’s) aan 
de Meidoornstraat ter hoogte van 
nr. 5 en 8. De bomen zijn dood 
en worden in plantseizoen 23/24 
vervangen door twee Malussen Red 
Obelix (Sierappel).

Een Acer Rubrum (Rode Esdoorn) 
aan de Grotiuslaan ter hoogte van 
nr. 2. De boom is dood en wordt in 
plantseizoen 22/23 vervangen door 
een Acer Rubrum (Rode Esdoorn)

VERKEERSBESLUIT

Verkeersbesluit voor het 
opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats.
Het college van burgemeester 
en wethouders besloot op 
22 juni 2022 tot het opheffen 
van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de:
 - Klaprooskamp ter hoogte van 

de toegang tot seniorencomplex 
Huis ter Does huisnummer 1 t/m 
119 te Leiderdorp 

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 29 juni 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest uw officiële 
bekendmakingen. Vervolgens kiest 
u bij 'Type organisatie(s)' voor 
'Gemeente'. Bij 'Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor 
Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' 
kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 
'Start zoekopdracht'.
De stukken liggen eveneens van 29 
juni 2022 tot en met 10 augustus 
2022 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (gedurende 
openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op 
grond van hoofdstuk 6 van de 
Algemene wet bestuursrecht 
een bezwaarschrift tegen het 
collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot 
en met 10 augustus 2022 de tijd.

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.

Deze week is het Spreekuur van wethouder Herman Romeijn. Hij is op 
30 juni tussen 10.00 – 11.00 uur in Buurthuis Het Oude Dorp, Frederik 
Hendriklaan 4. U bent van harte uitgenodigd om binnen te lopen en met 
de wethouder in gesprek te gaan.

Op donderdag 7 juli houdt Daan Binnendijk tussen 10.00 – 11.00 uur een 
spreekuur in het gemeentehuis. 

Meer informatie  
over de gemeenteraad  

van Leiderdorp?
Kijk op https://leiderdorp.parlaeus.nl/


