
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 13 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.

Mooi Leiderdorp

“Een doorkijkje vanaf een bruggetje in park de Houtkamp op een zonnige 
zaterdagmiddag na een bezoekje aan de Heemtuin”. Bedankt voor het 
insturen van deze foto, Wim van Harteveld!

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

Informatiekrant ‘Zorg en 
ondersteuning’
Als bijlage bij het Leiderdorps 
Weekblad vindt u deze week een 
informatiekrant. De informatiekrant 
laat zien waar u voor hulp en 
ondersteuning terechtkunt in de 
gemeente Leiderdorp. In de krant 
staat informatie van de gemeente en 

van maatschappelijke organisaties 
en andere (commerciële) 
organisaties. Heeft u deze speciale 
uitgave niet ontvangen? Bekijk 
deze dan op leiderdorp.nl. U kunt 
ook een exemplaar ophalen in het 
gemeentehuis. 

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Samen veilig in het verkeer
Jaarlijks vallen er meer dan 5.800 
ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-
Holland. Dat zijn 17 mensen per dag 
die niet veilig op hun bestemming 
komen. Veel ongelukken komen 
door menselijk gedrag. Bijvoorbeeld 
omdat we te hard rijden, afgeleid 
zijn, op een telefoon kijken of het 
licht op de fi ets niet aan hebben. 
Samen kunnen we dit onveilige 
gedrag veranderen. Doet u mee?

Geen afl eiding in het verkeer: 
rij mobielvrij, rij MONO
Dat u tijdens het rijden geen mobiel 
elektrisch apparaat mag bedienen 
weet iedereen wel. Sinds 1 juli 
2019 geldt dit ook voor fi etsers. 
Het maakt dan niet uit of u belt, een 
appje verstuurt of iets anders doet. 

Het lezen of schrijven van berichten 
tijdens het autorijden of op de fi ets 
heeft invloed op:
• het zien van de weg en het 

verkeer
• het reactievermogen
• de controle over de auto of fi ets
• het inschatten van 

verkeerssituaties
• het zien van verkeersborden of 

andere aanwijzingen

Staat het apparaat in een houder 
terwijl u deze bedient, dan bent u 
niet in overtreding. Dan valt dit onder 

handsfree gebruik. U kunt wel een 
bekeuring krijgen als u het verkeer 
in gevaar brengt. Door bijvoorbeeld 
te appen met telefoon in de houder, 
te gamen of een fi lm te kijken. 
De boete voor fi etsers die met de 
telefoon in de hand rijden is 140 
euro. Voor automobilisten is dit 350 
euro exclusief administratiekosten.

Zo rijdt u mobielvrij 
Zet op uw I-Phone op ‘Niet storen 
tijdens autorijden’. U hoeft het maar 
één keer in te stellen en u rijdt altijd 
MONO. Mensen die u proberen 
te bereiken krijgen automatisch 
een SMS berichtje dat u aan het 
autorijden bent. Deze functie werkt 
ook op de fi ets.

Als u een Android-telefoon heeft, 
kunt op verschillende manieren 
MONO rijden. Het makkelijkste is 
om een app te downloaden. Dan 
bent u in één keer MONO. De app 
houdt nieuwe berichten tegen terwijl 
u onderweg bent. Wilt u toch alvast 
iets laten horen? Stel dan in dat 
de app een automatisch antwoord 
verstuurt. 

Als u MONO rijdt kunt u altijd 
uw navigatie gebruiken of bellen 
wanneer dit nodig is.
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Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Achthoven
Plaatsen van een buitentrap naar de 
kapverdieping van het bijgebouw 
(OLO 7114067 - LDPZ2022-
000200)
Locatie: Achthovenerweg 5
Datum ontvangst: 8 juli 2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Winkelhof
Omgevingsvergunning aangevraagd 
voor tijdelijke opvang van 
vluchtelingen (maximaal 2 jaar) 
(OLO 7068311 - LDPZ2022-000177)
Locatie: Reaal 1
Datum besluit: 6 juli 2022

Kerkwijk
Constructieve wijziging (OLO 
6810593 - LDPZ2022-000101)
Locatie: Kastanjelaan 7
Datum besluit: 6 juli 2022

Oranjewijk
Plaatsen van de zonnepanelen 
(OLO 6949943 - LDPZ2022-000121)
Locatie: Hoofdstraat 75
Datum besluit: 4 juli 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Bospolder
Verbouwen van het bestaande 
gebouw, plaatsen nieuwbouw kas 
en plaatsen verlichting op terrein 
(OLO 6776821 - LDPZ2022-
000049)
Locatie: Bospolder 11
Uiterlijke beslisdatum: 3 september 
2022

Kerkwijk
Realiseren van een nieuwbouw van 
het verpleeghuis Leythenrode (OLO 
6855405 - LDPZ2022-000095)
Locatie: Hoogmadeseweg 55
Uiterlijke beslisdatum: 30 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

Een vergunning voor een mentor- en 
crewdag ten behoeve van de El Cid 
Vademecumcommissie op zaterdag  
6 en 13 augustus van 8.30 tot 

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

Laatste ronde mkb-voucher
Vraag op maandag 1 augustus om 
12.00 uur één van de 50 vouchers 
aan. Dit kunt u doen op 
www.economie071.nl. Dit is de 
derde en laatste ronde. Hiermee 
kunt u als ondernemer tot maximaal 
€ 1000 terugkrijgen van uw 
gemaakte kosten. Dit zijn kosten 
voor het digitaal maken van uw 
onderneming. Bij de aanvraag is een 
offerte nodig van een leverancier.

Al eerder hebben 100 bedrijven 
uit de regio een waardebon 
aangevraagd. Deze kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden voor het beter 
vindbaar maken van uw website. 
Maar ook voor automatisering 
van uw salarisadministratie 
of het invoeren van een 
reserveringssysteem. En u kunt 
deze gebruiken voor het verbeteren 
van uw digitale veiligheid. Meer 
informatie over de actie vindt u op 
www.economie071.nl. 

21.30 uur
Locatie: Bloemerd 7
Datum besluit: 4 juli 2022

Een vergunning voor een Science 
Fair op 6 augustus 2022 van 10.00 
uur tot 21.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 11 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.

MELDINGEN

Activiteit: Buurtbarbecue van 14.00 
tot 20.00 uur
Locatie: groenstrook aan de Laan 
van Berendrecht ter hoogte van de 
Merelstraat
Datum: zaterdag 30 juli of zaterdag 
6 augustus 2022

BESLUITEN

BESLUITEN LEIDSE RING NOORD – 
OUDE SPOORBAAN

De gemeenteraad stelde op 4 
juli 2022 het bestemmingsplan 
Leidse Ring Noord – Oude 
Spoorbaan gewijzigd vast. De 
gemeenteraad besloot toen ook 
over het verwijderen van fi etspaden, 
voetpaden en wegen. Hierdoor is er 
geen verkeer meer mogelijk in deze 
gebieden. Dit besluit noemen we het 
onttrekkingsbesluit. 

Burgemeester en wethouders 
besloten op 12 april 2022 een 
verkeersbesluit te nemen voor  het 
aanleggen van het gedeelte Oude 
Spoorbaan van de Leidse Ring 
Noord. Door het verkeersbesluit 
wordt de maximale rijsnelheid 
70 km per uur. Burgemeester en 
wethouders besloten toen ook 
de verkeerskundige bebouwde-
komgrens aan te passen. Dit besluit 
noemen we het komgrenzenbesluit.
Vanaf 14 juli 2022 kunt u het 
bestemmingsplan en onderstaande 
besluiten bekijken. Vanaf 15 juli 2022 
kunt u hiertegen in beroep gaan:
• Bestemmingsplan Leidse Ring 

Noord - Oude Spoorbaan;
• Verkeersbesluit met kenmerk 

Z/21/126066/270496;
• Komgrenzenbesluit met kenmerk 

Z/21/126067/269080;
• Onttrekkingsbesluit met kenmerk 

Z/21/126068/272200.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied is tussen de 
Dwarswateringbrug en de rotonde 
N445/N446. Het komgrenzenbesluit 
gaat over de verkeerskundige 
bebouwde kom van heel Leiderdorp. 
Het onttrekkingsbesluit gaat over 
de gebieden waarin geen verkeer 
meer mogelijk is (voetpad, fi etspad 
en wegen). Dit is om de Leidse Ring 
Noord op in Leiderdorp mogelijk te 
maken. Het verkeersbesluit gaat 
over het gedeelte Oude Spoorbaan 
van de Leidse Ring Noord.

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 reacties 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 en besluiten
Het vastgestelde bestemmingsplan 
en de bovengenoemde besluiten 
kunt u van 14 juli 2022 t/m 24 
augustus 2022 bekijken. Het 
bestemmingsplan is digitaal te 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.
nl (planID: NL.IMRO.0547.
BPLRNOudeSpoorbaan-VA01).
De overige besluiten kunt u 
digitaal bekijken op https://www.
offi cielebekendmakingen.nl/. Zoek 
naar ‘Besluiten Leidse Ring Noord 
– Oude Spoorbaan’. Klik vervolgens 
op de link naar de publicatietekst in 
het Gemeenteblad van Leiderdorp. 
Links van de publicatietekst ziet u 
‘Externe bijlagen’ met daaronder de 
link naar de besluiten.

Het schriftelijke bestemmingsplan 
en de schriftelijke besluiten 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 en tegen 
de overige besluiten 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 15 
juli 2022. Het duurt tot en met 24 
augustus 2022. Geeft u duidelijk 
aan tegen welk(e) besluit(en) u 
beroep instelt.

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 en de overige 
besluiten. Het bestemmingsplan 
gaat in op de eerste dag na het 
afl open 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.

WET MILIEUBEHEER - 
BESLUIT VASTSTELLING 
GELUIDSBELASTINGKAARTEN 
GEMEENTE LEIDERDORP

Door de directeur van de 
Omgevingsdienst West-Holland zijn 
op 29 juni jl. namens het college 
van Burgemeester en Wethouders 
(B&W), krachtens mandaat, de 
geluidsbelastingkaarten van de 
gemeente Leiderdorp vastgesteld.

De verplichting voor het opstellen 
van geluidsbelastingkaarten is 
opgenomen in hoofdstuk 11 van 
de Wet milieubeheer. Dit komt 
uit de invoering van de Europese 
Richtlijn Omgevingslawaai in 
Nederland. Deze kaarten tonen 
de geluidsbelasting die wegen, 
spoorwegen en bedrijven in of 
nabij de gemeente Leiderdorp 
veroorzaken. Daarbij ziet u ook 
hoeveel geluidsgevoelige objecten, 
geluidsgevoelige terreinen en stille 
gebieden er zijn. Het laat zien welke 
geluidsbelasting er is. 

Tegen de vaststelling van de kaarten 
is geen beroep of bezwaar mogelijk.

De geluidbelastingkaarten tonen 
de geluidssituatie in peiljaar 2021. 
Ze zijn basis voor het actieplan dat 
Burgemeester en Wethouders in 
2024 vaststellen. In dit actieplan 
staat het geluidsbeleid. De 
maatregelen voor de periode 
2024-2029 kunt u hier ook in 
vinden. Centraal in dit nog op te 
stellen plan staan de zogenoemde 
plandrempels. De geluidsbelasting 
mag niet hoger zijn dan de 
plandrempel. Anders worden er 
maatregelen genomen waarmee 
B&W de overschrijdingen wil 
terugdraaien. Het ontwerp van dit 
plan publiceren we later. Hierop kan 
iedereen zijn zienswijze indienen. 

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 13 
juli 2022 tot en met 7 september 
2022 in het gemeentehuis. Deze 
langere periode is gekozen omdat 
een deel in de vakantie valt. Op 
deze wijze heeft iedereen voldoende 
kans om de stukken in te zien. U 
kunt de kaart ook digitaal bekijken 
op de site van de Omgevingsdienst 
West-Holland via https://
www.odwh.nl/themas/geluid/
geluidkaarten/


