
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 7 SEPTEMBER 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

4 t/m 10 september 2022
KWF Kankerbestrijding

11 t/m 17 september 2022
Prinses Beatrix Spierfonds

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

AGENDA 

12 september
Vergadering gemeenteraad
vanaf 20.00 uur
Raadszaal gemeentehuis 

Gemeenteraadsvergadering
Op maandag 12 september 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. Inspreekrecht
5. Vragenronde
6. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffi ng
7. Onteigeningsprocedure Leidse Ring Noord 
8. Technische aanpassingen Reglement van Orde voor de raad
9. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
10. Lijst ingekomen stukken
11. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
12. Afscheid griffi er
13. 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.

Simon Smitweg dicht op 
17 september
Op zaterdag 17 september wordt 
de brandweerdag georganiseerd 
op de Simon Smitweg. Dit duurt 
van 10.00 tot 16.00 uur. Daarom 
is de Simon Smitweg die dag van 
8.00 tot 18.00 uur dicht. Ook is 

de milieustraat die dag gesloten. 
Verkeersregelaars leiden het verkeer 
om. Bewoners van het Hofje van 
Holtlant kunnen hun woning wel 
bereiken.

Week Lezen en Schrijven
In Nederland hebben ongeveer 
2,5 miljoen mensen van 16 jaar 
en ouder grote moeite met lezen, 
schrijven en rekenen. In Leiden 
en Leiderdorp zijn dit zo’n 14.000 
mensen tussen de 16 en 65 
jaar. Deze week is de Week van 
Lezen en Schrijven. Er wordt extra 
aandacht gevraagd voor mensen 
die moeite hebben met lezen en 
schrijven. Deze schamen zich soms. 
Ze komen er niet voor uit, of weten 
niet dat er speciale cursussen 
voor volwassenen zijn. Hier leest u 
waarom en hoe u deze mensen kunt 
helpen. 

Gevolgen van moeite hebben 
met lezen en schrijven
Vaak hebben deze mensen ook 
moeite met digitale vaardigheden, 
zoals het gebruik van een computer 
of een mobiele telefoon. Het 
niveau is vaak onvoldoende om 
goed mee te kunnen doen in 
de samenleving. Dat heeft grote 
gevolgen op hun leven. Zij vinden 
hierdoor minder snel een baan, 
kunnen minder gezond leven. Ook 
hebben ze minder invloed op hun 
geldzaken. Gelukkig zijn er goede 
mogelijkheden voor ondersteuning. 

Helpt u mee?
Om deze mensen te helpen kunt u 
de volgende stappen nemen:  

Stap 1: herken de signalen
De meeste mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven 
vinden het lastig om erover te 
praten. Het kan dus handig zijn 
als u weet waar u op moet letten. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld het 
volgende zeggen:

• “Ik kan niet zo goed met 
computers overweg.”

• “Kunt u dat even voor mij 
invullen?”

• “Dat formulier vul ik thuis wel in.”
• “Ik ben mijn bril vergeten.”

Maar er zijn meer signalen. Kijk 
voor andere voorbeelden eens op: 
www.lezenenschrijven.nl/herken-de-
signalen

Stap 2: Ga het gesprek aan
Denkt u dat iemand moeite heeft 
met lezen, schrijven of rekenen? 
Dan is het in eerste instantie 

belangrijk om dit te zeggen. En hulp 
aan te bieden. Afhankelijk van wat 
u ziet, kunt u voorzichtig een vraag 
stellen om het gesprek te starten. 
Bijvoorbeeld:

• “Ik vond het ook lastig om dit in 
te vullen.

• “Is er iets waarbij ik u kan 
helpen?” 

• “Vindt u het lastig om brieven van 
de gemeente te begrijpen?”

Heeft u het gesprek gestart? Dan 
is het belangrijk iemand te helpen. 
Verwacht niet dat diegene dat 
meteen wil. Geef het gesprek 
meerdere kansen. Vraag wat 
iemand wil leren. Wie beter kan 
meedoen aan de samenleving, krijgt 
meer zelfvertrouwen. Vertel iemand:

• Dat hij/zij niet de enige is.
• Dat hij/zij altijd nog kan leren.
• Dat er cursussen speciaal voor 

volwassenen zijn. In kleine 
groepen of een-op-een. Vaak 
gratis of voor een klein bedrag.

Stap 3: Verwijs door
Wijs de persoon op 
cursusmogelijkheden in Leiden en 
Leiderdorp. En verwijs diegene door 
naar:

Taalhuis BplusC
e-mail: taalhuis@bplusc.nl
telefoonnummer: 0900 - 23 23 000
website: www.bplusc.nl
Of kijk op: www.ikwilleren.nl

Meer weten?
Kijk op de website van stichting 
Lezen en Schrijven: 
www.lezenenschrijven.nl.

Samen veilig op de fi ets
Jaarlijks zijn 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. Jonge kinderen fi etsen niet 
altijd zelf. Ze zitten voor- of achterop 
de fi ets. Oudere kinderen, jongeren 
en volwassenen zitten soms bij een 
ander achter op de fi ets. Hierbij 
lopen zij risico om gewond te 
raken. Samen kunnen we dit risico 
verkleinen. Doet u mee?

Jonge kinderen en baby’s
Nederlanders vervoeren van alles 
op de fi ets. Van kinderen tot grote 
spullen. Kinderen jonger dan 8 
jaar mogen alleen op de fi ets mee 
als ze een veilig zitten. Dit is met 
voldoende steun voor rug, handen 
en voeten. Vaak is dit in een stoeltje. 
Baby’s meenemen op de fi ets vraagt 
extra aandacht. Zeker een kindje 
dat nog niet zelf rechtop kan zitten, 
is erg kwetsbaar. 

Grotere kinderen
Grotere kinderen zitten gelukkig 
meestal in een kinderzitje. Maar 
vaak met de voeten los. Hierdoor 
kunnen deze tussen de spaken 

komen. Dit gebeurt gemiddeld bij 
6 kinderen per dag en kan nare 
gevolgen hebben. Botbreuken en 
andere schade kunnen hierdoor 
ontstaan. Het is zelfs een van de 
belangrijkste verkeersongevallen 
waarmee kinderen op de 
spoedeisende hulp komen. Een 
kinderzitje moet daarom een stevige 
plastic plaat tussen voet/been en 
spaken hebben. 

Scholieren
De meeste scholieren gaan met de 
fi ets naar school. Zij hebben meestal 
genoeg verkeerservaring, Toch is 
fi etsen met een zware boekentas 
anders. Zorg dat deze ook veilig 
mee gaat, als rugtas of stevig vast 
op de bagagedrager. 

Jongeren en volwassenen
Ook voor jongeren en volwassenen 
is het belangrijk om op te letten 
wanneer zij achterop springen. 
De fi etser kan gaan slingeren en 
daardoor omvallen. Een losse jas 
kan tussen de spaken komen. 
Ook steken voeten verder uit dan 
verwacht.  

Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp
Instagram: gemeenteleiderdorp
Twitter: gem_leiderdorp
LinkedIn: gemeente-leiderdorp
Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

Kijk op
www.weekvanlezenenschrijven.nl
wat jij kunt doen.

Wij doen mee met 
de Week van Lezen 
en Schrijven

8–14 september 2022

Doe jij

ook mee?



VERLEEND
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Constructieve doorbraak ( OLO 
7063061 - LDPZ2022-000162)
Locatie: Van Poelgeestlaan 57
Datum besluit: 2 september 2022

Oranjewijk
Maken van diverse constructieve 
doorbraken (OLO 7103481 -  
LDPZ2022-000201)
Locatie: Wilhelminastraat 18
Datum besluit: 2 september 2022

Buitenhof
Realiseren van een uitbouw aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
7084671 - LDPZ2022-000187)
Locatie: Korenmolen 8
Datum besluit: 1 september 2022

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
7208339 - LDPZ2022-000233)
Locatie: Griffi oen 4
Datum besluit: 1 september 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Buitenhof
Realiseren van een uitbouw aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
7084671 - LDPZ2022-000187)
Locatie: Korenmolen 8
Uiterlijke beslisdatum: 10 oktober 
2022

Realiseren van een dakopbouw 
en uitbouw aan de voorzijde (OLO 
7049907 - LDPZ2022-000157)
Locatie: Hobolaan 6
Uiterlijke beslisdatum: 15 oktober 
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 

Swimrun 2022 op donderdag 29 
september 2022 van 18.00 – 19.30 
uur
Locatie: Weteringpark en 
Boterhuispolder
Datum aanvraag: 2 september 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
Incidentele standplaatsvergunning 
Boerderij Boterhuys (IJskar) op 
zaterdag 10 september 2022
Locatie: parkeerplaats Groene Hart 
Centrum
Datum verleend: 1 september 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.

VERKEERSBESLUIT 

PARKEERPLAATSEN VOOR HET 
OPLADEN VAN ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 7 september 
2022 besloten tot het aanwijzen van 
2 parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat 
hierbij om de volgende plaatsen:
- Klimopzoom ter hoogte van 

perceelnummer 63 te Leiderdorp
- Resedastraat ter hoogte van 

perceel Hoofdstraat 66 te 
Leiderdorp

- Lokhorst ter hoogte van 
perceelnummer 21 te Leiderdorp

Hier komen in de eerste 
instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen. 

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 7 september 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.offi cielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest uw offi ciële 
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 kunt u ook van 7 
september 2022 tot en met 19 
oktober 2022 inzien bij de receptie 
van het gemeentehuis. Dit kan 
tijdens 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 19 oktober 2022 de tijd.

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

Mooi Leiderdorp
‘’ Vandaag een prachtige lucht te zien boven de Dwarswetering. Natuurlijk 
moest die vastgelegd worden!’’ Bedankt voor het insturen van deze foto, Els 
Jasperse.

Informatie over speelplaatsen
In Leiderdorp hebben we informele 
en informele speelplaatsen. Formele 
speelplaatsen zijn plaatsen waar 
speelobjecten en/of speeltoestellen 
staan.

Vernieuwen speelplaatsen
De gemeente gaat de formele 
speelplaatsen aan de Splinterlaan, 
Bijdorp, Florijn en de sportkooi 
in de Leyhof in het verlengde 
van de Dijkwacht langs het fi ets-
voetgangerspad opnieuw inrichten. 
Dat gebeurt vanaf eind 2022.

De speelplaatsen aan de Bernard 
Zweerstraat, Sternstraat en 
Penning/Schelling worden informele 
speelplaatsen. Dat betekent 
dat erin de speelplaatsen geen 
speelobjecten/speeltoestellen (meer) 
worden teruggeplaatst. In het geval 
dat de speeltoestellen nog voldoen 
aan de eisen en veilig zijn, kunnen 
de toestellen in overleg blijven staan. 

Neem daarvoor contact op met 
info@leiderdorp.nl.

Praten over vernieuwen 
speelplaatsen
De speelplaatsen aan de 
Splinterlaan, Bijdorp, Florijn en de 
sportkooi in de  Leyhof moeten 
ook worden opgeknapt/vernieuwd. 
Wilt u weten wat er met deze 
speelplaatsen gaat gebeuren. 
We gaan graag met u in gesprek. 
Dat kan op woensdagmiddag 14 
september 2022 van 13.00 tot 
16.45 uur, dan zijn we aanwezig op 
de volgende locaties:

Splinterlaan  
Zijlkwartier 
Formeel 0 t/m 5 jaar
13.00 – 13.45 uur
Bijdorp   
Ouderzorg
Formeel 0 t/m 11 jaar
14.00 – 14.45 uur

Florijn   
Winkelhof
Formeel 0 t/m 5 jaar
15.00 – 15.45 uur
Sportkooi Leyhof
Leyhof 
Formeel 0 t/m 18 jaar
16.00 – 16.45 uur

Kunt u niet op deze momenten?
Neem dan contact op met de 
wijkregisseur via info@leiderdorp.
nl. Of kijk op www.leiderdorp.nl/
inwoner/projecten/speelruimteplan.

Interesse in adoptie van een 
speelplaats?
Er zijn al speelplaatsen door 
bewoners in verschillende wijken 
geadopteerd. Heeft u en/of 
medebewoners daar ook interesse 
in? Hiervoor kunt u ook contact 
opnemen met de wijkregisseur via 
info@leiderdorp.nl.

Middag voor Zuid-Hollandse 
Veteranen
De provincie Zuid-Holland wil haar 
veteranen extra bedanken voor hun 
inzet als militair. In samenwerking 
met het Veteraneninstituut 
organiseren ze daarom een 
Beachvolleybal toernooi & Pubquiz. 
Deze middag voor Zuid-Hollandse 
veteranen is op zaterdag 24 
september aanstaande. 

Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 uur - 14:15 uur  
Ontvangst en lunch bij Habana 
Beach Kijkduin 

14.15 uur - 14.30 uur    
Welkomstwoord Jaap Smit, 
commissaris van de Koning
14:30 uur - 16:30 uur    
Beachvolleybal & pubquiz. Dit is 
inclusief hapje en drankje
16:30 uur - 18:00 uur
Barbecue met feestelijke 
prijsuitreiking

Aanmelden kan tot 12 september 
op zuidhollandse-veteranen.pzh-
events.nl. Heeft u vragen? Dan kunt 
u contact opnemen met 
veteranen.evenementen@pzh.nl of 
070-4416611.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van een uitbouw op de 
2e verdieping (OLO 7217089 - 

LDPZ2022-000236)
Locatie: Baljuwstraat 17
Datum ontvangst: 29 augustus 2022

Kerkwijk
Wijzigen van de kapconstructie 
en het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde (OLO 7221479 - 
LDPZ2022-000238)
Locatie: Dr. de Bruijnestraat 26
Datum ontvangst: 30 augustus 2022


