
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 27 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 

1 augustus
12.00 uur
Laatste ronde mkb-voucher
www.economie071.nl

Mooi Leiderdorp

“Laantje in de Houtkamp”. Bedankt voor het insturen van deze foto, 
Jacques Courtin!

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

Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

Wat te doen als u de energiekosten 
niet kunt betalen? 
De stijgende energiekosten kunnen 
ervoor zorgen dat u veel meer 
betaalt voor gas en elektra. Wanneer 
u met moeite de rekeningen kunt 
betalen, is dit extra lastig. Wat kunt 
u doen om de kosten toch zo laag 
mogelijk te houden? 

De gemeente werkt samen met 
Bureau BS&F en Consumind. 
De organisaties hebben een 
website ontwikkeld waar inwoners 
persoonlijk advies krijgen over 
het energiecontract. Zij helpen 
u eventueel over te stappen op 
een ander contract. Dit kan op de 
website www.gezondverzekerd.
nl/goedkope-energie. Wethouder 
Herman Romeijn legt uit: “Het doel 
is om onze inwoners te helpen hun 
huidige energiecontract inzichtelijk 
te krijgen. Als dan blijkt dat 
overstappen van energiecontract de 
grootste besparing oplevert, helpt 
Gezondverzekerd.nl – goedkope 
energie daarbij.”

Wel of niet overstappen?
Overstappen is niet altijd nodig. 
Heeft u bijvoorbeeld een vast 

energiecontract? Dan is de 
kans groot dat overstappen niet 
voordeliger is. Bij een variabel 
contract kan dit wel zo zijn. 
Goedkope energie helpt u met het 
beste advies voor uw situatie. Op de 
website van Gezondverzekerd staan 
energiecontracten van leveranciers 
met speciale voorwaarden voor 
minima. U bespaart hiermee niet 
alleen geld, maar u wordt ook direct 
geaccepteerd en u hoeft geen borg 
te betalen.

Energietoeslag
Inwoners met een laag inkomen 
krijgen een eenmalige toeslag per 
huishouden. Inwoners krijgen deze 
als zij een inkomen hebben tot 
120% van het sociaal minimum. 
U kunt de toeslag zelf aanvragen 
op de website van de Gemeente 
Leiden. Heeft u hier geen recht op, 
bijvoorbeeld omdat uw inkomen 
net hoger ligt dan de 120%, of is 
de energietoeslag onvoldoende? 
U kunt dan bijzondere bijstand 
aanvragen. Dit kan ook op de 
website van de gemeente Leiden. 
Let hierbij wel op de voorwaarden.

Iedereen op de hoogte bij een NL-Alert 
Het alarmmiddel NL-Alert 
waarschuwt en informeert u 
bij acute noodsituaties. Het is 
vanzelfsprekend dat u doet wat er 
staat als u een NL-Alert ontvangt. 
En dat u anderen informeert na het 
ontvangen van een NL-Alert. Want 
het kan zijn dat iemand het NL-Alert 
nog niet heeft gezien. En kent u 
mensen waarvan u weet dat zij geen 
mobiel hebben of dat hun telefoon 
niet altijd aanstaat? Bespreek dan 
hoe zij geïnformeerd willen worden 
bij een noodsituatie. Misschien kunt 
u afspreken dat u hen informeert. 
Zo heeft iedereen direct informatie 
bij een noodsituatie. Dat is wel zo 
veilig.

Zo ontvangt u een NL-Alert
NL-Alerts ontvangt u op uw 
mobiele telefoon. Als u een NL-

Alert binnenkrijgt, hoort u een hard 
en doordringend alarmgeluid. Dit 
klinkt anders dan een normaal 
berichtje. U ziet het NL-Alert 
gelijk op het beginscherm van uw 
mobiele telefoon. Om NL-Alerts 
te ontvangen, moet uw mobiel 
aanstaan. Verder hoeft u niets te 
doen.

NL-Alert is gratis en anoniem, uw 
telefoonnummer blijft onbekend. 
U ontvangt NL-Alerts ook als het 
mobiele netwerk overbelast is. 
Naast NL-Alert op uw mobiel, zijn 
NL-Alerts ook te zien op steeds 
meer digitale reclameschermen 
en reisinformatieschermen in het 
openbaar vervoer.

Hoe zendt de overheid NL-Alerts 
uit?
De overheid kan NL-Alerts 
uitzenden via alle zendmasten van 
Nederlandse telecomproviders. 
Tijdens een noodsituatie bepaalt 
de lokale veiligheidsregio in welk 
gebied het NL-Alert uitgezonden 
moet worden. Dit is afhankelijk 
van de plek van het incident, en 
bijvoorbeeld van hoe de wind staat. 
Zelfs als u kilometers verderop 
woont, kan een gevaarlijke 
rookwolk met giftige stoffen zo 
uw woonplaats bereiken. Bent 
u verbonden met een zendmast 
die bereik heeft in het betreffende 
gebied? Dan ontvangt u het NL-
Alert. 



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Maken van diverse constructieve 
doorbraken (OLO 7103481 - 
LDPZ2022-000201)
Locatie: Wilhelminastraat 18
Datum ontvangst: 11 juli 2022

Maken van een constructieve 
doorbraak (OLO 7042975 - 
LDPZ2022-000204)

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.

Wordt u Klimaatburgemeester van 
Leiderdorp? 
Van 31 oktober tot en met 6 
november organiseert het ministerie 
van Economische Zaken en 
Klimaat de Nationale Klimaatweek. 
Hiervoor zijn zij op zoek naar 
Nederlanders die zich inzetten voor 
een beter klimaat. Ook in onze 
gemeente zoekt het ministerie zo’n 
Klimaatburgemeester.

Wat doet een 
Klimaatburgemeester?
Een Klimaatburgemeester deelt 
zijn of haar verhaal met de lokale 
media en in hun eigen netwerk. En 
deze organiseert een actie tijdens 
de Nationale Klimaatweek om 
anderen in beweging te krijgen. 
Ook kan de Klimaatburgemeester 
spreken met de echte 
burgemeester over wat er nog 
moet gebeuren om in Leiderdorp 
de klimaatdoelen te halen. Tijdens 
de Nationale Klimaatweek spelen 
de Klimaatburgemeesters een 
belangrijke rol. Zij moedigen de rest 
van Nederland aan zich ook in te 
zetten voor het klimaat. 

Hoe doe ik mee?
Het ministerie zoekt voor zo veel 
mogelijk gemeenten in Nederland 
een Klimaatburgemeester. Iemand 
die zich inzet om zijn of haar CO2-
uitstoot te verminderen. Dat kan een 
grote maatregel zijn of iets kleins. 
Goedkoop of duur. Iemand die 
bijvoorbeeld veel energie bespaart, 
duurzamer reist of een klimaatactie 
is gestart met de buren. Bent u 
onze Klimaatburgemeester? Of kent 
u iemand? Dan kan het opgeven 
hiervan tot en met 30 september 
op: www.nkw2022.nl. 

Sluit u aan bij de andere 
Klimaatburgemeesters
Vorig jaar zetten maar liefst 142 
Klimaatburgemeesters zich op hun 
eigen manier in om een positieve 
bijdrage te leveren aan het klimaat. 
Zij inspireerden Nederland om 
bewuster om te gaan met het 
klimaat. Hoe eerder we met z’n allen 
minder CO2 uitstoten en energie 
besparen, hoe beter het is voor ons 
allemaal.

Rijden onder invloed 
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. Alcohol in 
het verkeer is nog steeds een 
groot probleem. Maar ook rijden 
onder invloed van drugs of (zware) 
medicijnen is een groot risico. U 
reageert hierdoor minder snel in het 
verkeer. Vaak heeft u dit zelf niet 
door. U heeft hierdoor misschien 
zelfs het idee dat u beter rijdt. 
Samen kunnen we onveilig gedrag 
veranderen. Doet u mee?

Wist u dat?
Bestuurders die een gezellig avondje 
uit zijn geweest best vaak onder 
invloed rijden. Er is een grote studie 
onder ruim 3.500 jongeren gedaan. 
Hieruit bleek dat van die groep 
een kwart na een uitgaansavond 
weleens onder invloed van alcohol 
en/of drugs reed. Hiervan was bijna 
30% onder invloed van alcohol en 
70% onder invloed van drugs, al 
dan niet in combinatie met alcohol.

Alcohol
Rijden met teveel alcohol op is 
wettelijk verboden. Ook op de fi ets. 
Op een e-bike is dit als fi etser extra 
gevaarlijk omdat u vaak harder 
gaat. Het beste kunt u helemaal 
niets drinken als u gaat deelnemen 
aan het verkeer. Dit is veiliger voor 
uzelf en voor het overige verkeer. 

De strafbare grens ligt bij een 
alcoholpromillage van 0,5. Voor 
beginnende autobestuurders is 
dit lager, namelijk 0,2 promille. 
De hoogte van de boete hangt af 
van de hoogte van het gemeten 
promillage. Het begint bij 300 euro. 
Ook kunt u uw rijbewijs (tijdelijk) 
kwijtraken. En u kunt op cursus 
gestuurd worden.  

Drugs
Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke 
grenzen voor drugsgebruik in 
het verkeer. Heeft u meer drugs 
gebruikt dan is toegestaan? Dan 
mag u niet meer rijden. Maar hoe 
weet u of u wel of niet de auto in 
mag stappen? Het effect van drugs 
op de rijvaardigheid verschilt per 
persoon. Daarom is het niet mogelijk 
om aan te geven wanneer u weer 

mag rijden. Volgens de politie zijn 
mensen zich ook niet bewust van 
hoelang een drug door kan blijven 
werken. De politie controleert aan 
de hand van een speekseltest en/
of bloedonderzoek of bestuurders 
onder invloed zijn. Wilt meer weten 
over drugs in het verkeer? Wat voor 
effect het heeft op uw rijgedrag? 
En hoelang het in uw bloed blijft 
zitten? Kijk dan op drugsenuitgaan.
nl of drugsinfo.nl van het Trimbos 
Instituut.

Medicijnen
Verschillende medicijnen hebben op 
verschillende manieren invloed op 
uw rijvaardigheid. Dit staat meestal 
op het etiket en/of met een gele 
sticker of afbeelding op het doosje. 
U kunt onder andere last hebben 
van wazig zien, duizeligheid en een 
traag reactievermogen. Maar u kunt 
ook moeite hebben om goed te 
concentreren. Soms merkt u het 
effect duidelijk, soms ook niet. In 
de bijsluiter van uw medicijn vindt u 
meer informatie om rekening mee te 
houden. 

Benieuwd geworden naar hoe 
uw medicijn de rijvaardigheid 
kan beïnvloeden? Kijk dan op  
rijveiligmetmedicijnen.nl. Op 
deze website staat voor ieder 
geneesmiddel een advies.

Locatie: Mauritssingel 15
Datum ontvangst: 21 juli 2022

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak (OLO 7124389 - 
LDPZ2022-000202)
Locatie: Griffi oen 4
Datum ontvangst: 13 juli 2022

Achthoven (Verspreide huizen)
Verbouwing van wagenschuur tot 
gastenverblijf (OLO 7137575 - 
LDPZ2022-000205)
Locatie: Achthovenerweg 60
Datum ontvangst: 21 juli 2022

Buitenhof-Oost-Zuid
Vervangen van het raamkozijn in 
de voorgevel op de begane grond 
(OLO 7132019 - LDPZ2022-
000207)
Locatie: Muzelaan 105
Datum ontvangst: 24 juli 2022

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Achthoven (Verspreide huizen)
Herindelen van de zolder, 
plaatsen dakramen en plaatsen 
verbindingsgang (OLO 6842511 - 
LDPZ2022-000081)
Locatie: Achthovenerweg 7
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

AANGEVRAAGD 

Het organiseren van Open Dag 
Brandweer op zaterdag 17 
september 2022 van 10.00 uur tot 
16.00 uur
Locatie: Simon Smitweg 9
Datum aanvraag: 11 juli 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 collectevergunning voor 
Stichting Overleven met 
Alvleesklierkanker in de periode van 
21 t/m 28 augustus 2022. 
Locatie: heel Leiderdorp.
Datum besluit: 14 juli 2022.

Het plaatsen van een circustent  
voor optredens van Magic Circus 
van 9 tot en met 11 augustus 2022
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 20 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

Noodkap

Een Ulmus Hollandica Belgica 
(Iep) in de berm aan de Van 
Diepeningenlaan t.o. nr. 9. De boom 
heeft Iepziekte en wordt vervangen 
door een Tillia Tomentosa Brabant 
(Zilverlinde).


