
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 6 JULI 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

3 juli t/m 3 september 2022
Geen collecte 

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

AGENDA

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

Mooi Leiderdorp
“Terugkomend op de fi ets vanuit Leiden heb ik deze foto genomen om 
22.04 uur op 2 juli”. Bedankt voor het insturen van deze foto, Anita Koster!

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.

Deze week is het Spreekuur van 
wethouder Daan Binnendijk. Hij is 

op 7 juli tussen 10.00 – 11.00 uur in 
het gemeentehuis. U bent van harte 
uitgenodigd om binnen te lopen en 
met de wethouder in gesprek te 
gaan.

Tijdens het zomerreces van 
maandag 11 juli t/m zondag 21 
augustus is er geen spreekuur. 

Samen veilig in het verkeer
Lange dagen met vaak mooi weer, 
het nodigt uit om lekker naar buiten 
te gaan. Tijdens deze dagen zijn 
er vaak extra en minder ervaren 
mensen op de weg. Een groot deel 
van de verkeersongevallen gebeurt 
door onveilig gedrag. Samen kunnen 
we ervoor zorgen dat er minder 
verkeersslachtoffers vallen. Daarom 
geven wij de komende weken tips 
om de veiligheid op de weg te 
bevorderen. Deze week willen we het 
hebben over de maximum snelheid 
op de weg. 

Pas uw snelheid aan 
Wist u dat hardrijders in het verkeer 
voor de meeste ongevallen zorgen? 
Gelukkig houden de meesten 
zich de maximum snelheid. Vaak 
rijden ze langzamer als dat nodig 
is. Onderstaand schema laat zien 
wat de remweg is bij een bepaalde 
snelheid. Bij 50 kilometer per uur is 
de totale remweg zelfs 27,7 meter. 

Dat is ongeveer de afstand tussen 
twee lichtmasten langs de stoep.
Maar ook (brom-)fi etsers kunnen 
met het aanpassen van hun snelheid 
zorgen voor meer veiligheid. Dit is 
vooral van belang voor fi etsers op 
een elektrische fi ets, speedpedalec, 
snorfi ets of snorscooter. Zij maken 
ook gebruik van het verplichte 
brom-/fi etspad. Zij rijden vaak met 
een hogere snelheid dan de gewone 
fi etser.

Meer ontspanning
Als u iets eerder van huis vertrekt 
bent u meer ontspannen. 
U kunt dan veilig op uw bestemming 
komen. Ook bent u dan geduldiger 
naar andere weggebruikers. En is het 
niet per se nodig om met de auto op 
pad te gaan? Dan is een ontspannen 
fi etsritje in de zomerperiode ook 
een idee. Dit zorgt voor minder 
gemotoriseerd verkeer op de weg en 
is nog gezond ook.

Winnaars fotowedstijd 
Bijenlandschap
Er zijn veel liefhebbers op 
pad gegaan om een mooie 
bijenfoto te maken. Groene 
Cirkel Bijenlandschap ontving 
116 prachtige foto’s. De jury 
beoordeelde de foto’s op technische 
kwaliteit, compositie, creativiteit en 
de X-factor. Ariena van Gelderen 
won de eerste prijs. Monique 
Klein-Schiphorst was tweede en 
Sven Rodenburg derde. Groene 
Cirkel Bijenlandschap organiseerde 
de jaarlijkse fotowedstrijd voor de 
zevende keer.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking was op 
woensdagavond 29 juni in het Huis 
van Duurzaamheid in Alphen aan 
den Rijn. Laila Driessen (voorzitter 
van Groene Cirkel Bijenlandschap 
en burgemeester van gemeente 
Leiderdorp) en Relus Breeuwsma 
(wethouder van o.a. Natuur en 
Milieu van gemeente Alphen aan 

den Rijn) reikten de prijzen uit. De 
eerste prijs was een cadeaubon 
t.w.v. 60 euro. De tweede prijs een 
cadeaubon t.w.v. 30 euro en de 
derde prijs een bijenhotel.

Samen helpen we de bijen
Het gaat niet goed met de bij. Dit 
terwijl we niet zonder bijen kunnen. 
Bijen zorgen namelijk voor de 
bestuiving zo’n 75 procent van 
alle gewassen op aarde. Door 
samenwerking binnen Groene Cirkel 
Bijenlandschap is in drie jaar tijd 
het aantal soorten bijen met 34% 
toegenomen. Dit komt doordat 
de bijen een groter leefgebied 
kregen. Gelukkig kunt u ook zelf 
veel doen. U kunt uw tuin of uw 
balkon geschikt maken voor bijen 
en andere bestuivers. Daarmee 
bevordert u de biodiversiteit in uw 
omgeving! Kijk voor meer informatie 
op www.bijenlandschap.nl.



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Doeskwartier 
Realisatie van 4 rijwoningen inclusief 
een insteekhaven achter de woning 
(OLO 7073947 - LDPZ2022-
000183)
Locatie: Kadastrale sectie C, 
perceelnummer 1701

Datum ontvangst: 23 juni 2022

Realisatie van een vrijstaande 
woning en een twee onder een kap 
woning met 3 insteekhavens (OLO 
7068121 - LDPZ2022-000184)
Locatie: Kadastrale sectie C, 
perceelnummer 411
Datum ontvangst: 23 juni 2022

Buitenhof
Plaatsen uitgifteautomaat 
geneesmiddelen in bestaande 
kozijn (OLO 7074441 - LDPZ2022-
000182)
Locatie: Ommedijk 183
Datum ontvangst: 23 juni 2022

Uitgangspunten voor 
herontwikkeling locatie 
Levensstroomkerk ter inzage
Tot 1 september kunt u 
reageren op de concept Nota 
van uitgangspunten voor 
herontwikkeling van de plek waar 
nu de Levensstroomkerk staat.

Inhoud
De Levensstroomkerk aan 
Elisabethhof 5 staat al een aantal 
jaren leeg. Gebroeders Blokland 
Projecten B.V. heeft de kerk en 
de grond eromheen gekocht. De 
ontwikkelaar wil de kerk slopen en 
er nieuwe appartementen en een 
zorghotel bouwen. 
De gemeente heeft uitgangspunten 
opgesteld waaraan de plannen 
van de ontwikkelaar moeten 
voldoen. Die gaan bijvoorbeeld 
over de hoogte van de bebouwing, 
de verkeersafwikkeling en het 
parkeren. Alle uitgangspunten 
staan in de Nota van 
uitgangspunten Herontwikkeling 
Elisabethhof 5.

Bekijken
Het document is te bekijken op 
www.leiderdorp.nl/elisabethhof.  

U kunt het document ook 
lezen bij de receptiebalie in 
het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1. Dat kan op 
maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30 tot  
13.00 uur.

Reageren
Tot 1 september kunt u uw mening 
geven over de concept Nota van 
uitgangspunten Herontwikkeling 
Elisabethhof 5. Dat kan door een 
e-mail te sturen naar w.strebus@
leiderdorp.nl.

Vervolg
Na 1 september bekijken wij alle 
reacties. Ze kunnen aanleiding 
zijn de uitgangspunten aan te 
passen. We beschrijven dat in een 
participatieverslag. Dit verslag gaat 
naar het college van burgemeester 
en wethouders. Het college 
betrekt alle reacties bij zijn voorstel 
aan de gemeenteraad om de 
uitgangspunten vast te stellen.

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

Realiseren van een uitbouw aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
7084671 - LDPZ2022-000187)
Locatie: Korenmolen 8
Datum ontvangst: 28 juni 2022

Zijlkwartier
Realiseren van een vrijstaand 
bijgebouw achter de woning (OLO 
7079623 - LDPZ2022-000185)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 
228
Datum ontvangst: 26 juni 2022

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
7095463 - LDPZ2022-000194)
Locatie: Andoornzoom 3
Datum ontvangst: 1 juli 2022

Achthoven
Tijdelijke plaatsing sta-caravan (OLO 
7097865 - LDPZ2022-000193) 
Locatie: Achthovenerweg 23
Datum ontvangst: 3 juli 2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Voorhof
Vervangen van het kozijn in de 
voorgevel op de eerste verdieping  
(OLO 6995083 - LDPZ2022-
000138)
Locatie: Klimopzoom 14
Datum besluit: 30 juni 2022

Vervangen van het kozijn in de 
voorgevel op de eerste verdieping 
(OLO 6957493 - LDPZ2022-
000130)
Locatie: Klimopzoom 10
Datum besluit: 30 juni 2022

De Baanderij
Vervangen van een deel van de 
gevelkozijnen (OLO 7010139 - 
LDPZ2022-000143)
Locatie: Lijnbaan 12
Datum besluit: 30 juni 2022

De Bloemerd
Tijdelijk realiseren van een schuur 
ten behoeve van opslag Hockeyhal  
(OLO 6595889 - LDPZ2022-
000145)
Locatie: Bloemerd 8
Datum besluit: 29 juni 2022

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak (OLO 6855795 - 
LDPZ2022-000087)
Locatie: Hans Vonkstraat 49
Datum besluit: 28 juni 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Zijlkwartier
Realiseren van 6 appartementen  
(OLO 6699383 - LDPZ2022-000102)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 
236
Uiterlijke beslisdatum: 14 augustus 
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

Vergunning collecte Prinses Beatrix 
Spierfonds van 22 augustus 2022 
tot en met 27 augustus 2022
Locatie: in de gemeente Leiderdorp 
Datum besluit: 27 juni 2022

Een vergunning voor een 
bandjesavond op donderdag 7 juli 
van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Locatie: Zijlstroom  137
Datum besluit: 4 juli 2022

Een Incidentele 
standplaatsvergunning voor de

uitgifte van vlees op 10 of 12 juli 
2022
Locatie: Boomgaardlaan
Datum besluit: 29 juni 2022

Een Alcoholwetvergunning 
ten behoeve van Zwem- en 
polovereniging De Kleine Does
Locatie: Amaliaplein 40
Datum besluit: 29 juni 2022

Ontheffing geluid buiten reguliere 
werktijden op 22 en 23 juli 2022.
Locatie: Draadbaan 49
Datum besluit: 30 juni 2022

Een Incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van glutenvrije friet en 
snacks tijdens de festiviteiten van de 
Vriendenfeesten op
• vrijdag 26 augustus 2022 van 

19:00 – 01:00 uur, 
• zaterdag 27 augustus 2022 van 

14:00 – 01:00 uur en 
• zondag 28 augustus 2022 van 

14:00 – 19:00 uur
Locatie: Park de Houtkamp 
Datum besluit: 4 juli 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.


