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

COLLECTE 

11 t/m 17 september 2022
Prinses Beatrix Spierfonds

18 t/m 24 september 2022
Nierstichting

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

AGENDA 

15 september
10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur met wethouder 
Herman Romeijn 
Alecto, 3e helft

20 september
19.00 tot 20.00 uur
Informatiebijeenkomst Kamers 
met Aandacht
Meer info kamersmetaandacht.nl

Kom zoveel mogelijk op de fi ets 
of lopend naar school
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. Kinderen 
die elke dag met de auto naar 
school worden gebracht, leren 
vanaf de achterbank niet hoe 
ze veilig aan het verkeer kunnen 
deelnemen. Samen kunnen we 
dit veranderen, doet u mee?

De maand september staat 
in het teken van de veilige 
schoolomgeving. In deze 
maand extra aandacht 
voor (jonge) schoolgaande 
verkeersdeelnemers. Bekende 
slogan is ‘Onze scholen zijn 
weer begonnen’. De week 
van 12 t/m 16 september is 
Schoolbrengweek. Tijdens deze 
week is er extra aandacht om 
lopend of fi etsend van en naar 
school te gaan. 

Kinderen vinden het vaak leuk 
om zelf naar school te lopen of te 
fi etsen. Het is voor ouders heel 
spannend om hun kind los te 
laten in het verkeer. Vertrouwen is 
daarbij erg belangrijk. Niet alleen 
vertrouwen in het verkeersinzicht 
van het kind, maar ook in de 
verkeerssituatie in de omgeving 
en onderweg. Samen fi etsen 
zorgt ervoor dat zowel ouders 
als kinderen meer vertrouwd 
raken in het verkeer. Kinderen 
leren met het verkeer om te 
gaan en ouders zien wat hun 
kind aankan in het verkeer. 
Hierdoor stijgt het vertrouwen 
in het kind, waardoor ouders/

verzorgers eerder geneigd zijn 
om hun kind vaker op de fi ets 
naar school te brengen. En dat 
heeft als voordeel dat kinderen 
fi etservaring krijgen én er rondom 
school meer rust is bij het halen 
en brengen van kinderen.

U kent het vast wel: drukte bij 
de basisschool als de kinderen 
gebracht en opgehaald worden. 
Overal kinderen, ouders, fi etsers 
en automobilisten. Hoe fi jn zou 
het zijn als het overzichtelijker, 
rustiger én veiliger voor de 
kinderen wordt. 

Verkeer is mensenwerk. Daarom 
kan iedereen bijdragen aan 
veiligheid in het verkeer. Speciaal 
voor ouders en kinderen zijn 
deze vijf 'Vergeet me nietjes' 
die helpen voor meer veiligheid 
onderweg naar school.
1. Spreek af op welke dagen jullie 

samen naar school lopen of 
fi etsen.

2. Toch een keer met de auto 
naar school? Parkeer iets 
verderop en loop het laatste 
stukje.

3. Parkeer waar het mag en waar 
uw kind veilig kan uitstappen.

4. Veel samen oefenen helpt 
uw kind zelfstandig deel te 
nemen aan het verkeer. Kijk 
samen op https://vvn.nl/
leerjekindoververkeer voor 
leuke materialen.

5. Wordt uw kind wat ouder? 
Bespreek dan thuis hoe om te 
gaan met smartphonegebruik 
in het verkeer. En ook hoe 
uw kind om kan gaan met 
groepsdruk.

Informatie over duurzaamheid voor 
ondernemers
Steeds meer ondernemers zijn bezig 
met het duurzaam maken van hun 
bedrijf. Dit kan door middel van het 
besparen van energie. Maar ook 
door het groener maken van de 
organisatie. 

Op www.goedleiderdorp.nl vindt u 
een apart deel voor ondernemers. 
Hier leest u tips voor uw bedrijf. U 
doet ideeën op door verhalen te 
lezen van andere ondernemers. Ook 
vindt u hier informatie over fi nanciële 
hulp bij het duurzaam maken.

Kamers met Aandacht voor jongeren 
gezocht
Kamers met Aandacht zoekt 
particulieren die woonruimte willen 
verhuren. Dit om jongeren tussen 
18 en 23 jaar met een achtergrond 
in jeugd- of pleegzorg op weg 
te helpen. U kunt ze helpen naar 
zelfstandigheid en een goede 
toekomst. Op dinsdag 
20 september van 19 tot 20 uur 
houdt coördinator Suzan Westerhuis 
een online informatiebijeenkomst 
voor inwoners van diverse 
gemeenten. U komt dan meer te 
weten over het verhuren van een 
Kamer met Aandacht. 

Wat is Kamers met Aandacht?
In 2019 is Bianca van der Neut 
Kamers met Aandacht gestart 
in Utrecht. Dit om dak- en 
thuisloosheid onder jongeren tegen 
te gaan. Werkzaam in de jeugdzorg 
zag ze het regelmatig misgaan met 
jongeren die uitstroomden. De stap 
om op jezelf te wonen met weinig 
helpend netwerk is vaak te groot. 
Met Kamers met Aandacht is er 
ruimte voor een tussenstap op weg 
naar zelfstandigheid. In principe 
kan iedere woonruimte een Kamer 

met Aandacht worden. Zo kan dit 
bijvoorbeeld een kamer of zolder in 
een woonhuis, in een studentenfl at 
of woongroep of een tuinhuis zijn. 

Win-win situatie
De aandacht kan per situatie 
verschillen. Daar selecteren we de 
jongere en verhuurder op. Dit kan 
bijvoorbeeld van een luisterend 
oor zijn. Maar ook eens per week 
samen eten of hulp bij de fi nanciën. 
Jongeren zijn op hun beurt vaak 
bereid om iets terug te doen. 
Bijvoorbeeld een klusje in huis, de 
hond uitlaten of een boodschap 
doen. Zo ontstaat er voor beiden 
een win-win situatie. Profi elen 
van zoekende jongeren en meer 
informatie over de avond vindt u op 
kamersmetaandacht.nl. De jongeren 
zijn gescreend en serieus met hun 
leven bezig.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -



APV-VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 

Een geluidsontheffing voor nachtelijke 
werkzaamheden op 5 en 6 november 
en 3 en 4 december 2022.
Locatie: Bospolder
Datum aanvraag: 1 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
Vergunning voor het plaatsen van 
driehoekige reclameborden MBO 
Rijnland van 7 november tot en met 
14 november 2022
Locatie: langs het Engelendaal en de 
Persant Snoepweg
Datum besluit: 8 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.

GRONDTRANSACTIES 

VERKOPEN EN VOORNEMENS TOT 
VERKOOP VAN GEMEENTELIJKE 
ONROERENDE ZAKEN
De Hoge Raad der Nederlanden 
heeft op 26 november 2021 het 

‘Didam’-arrest gewezen. Deze 
uitspraak van de rechter bevestigt 
dat gemeenten in Nederland 
bij voorgenomen verkopen van 
onroerende zaken transparant 
moeten handelen. Hierdoor kan 
iedereen die het wil binnen drie 
weken na publicatie kenbaar maken 
dat deze ook in aanmerking komt 
om een koopovereenkomst te 
sluiten. 

Uitzondering betreft een verkoop bij 
één serieuze kandidaat.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp maakt 
hierbij bekend dat de gemeente  met 
de huidige koper als enig gegadigde 
besluit een koopovereenkomst aan 
te gaan.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: E.J. d’Arnaud van 
Boeckholtz, e-mail eaboeckholtz@
leiderdorp.nl tel. 06-46809375.

Boekweitkamp 21, verkoop aan 
koper die is aangemerkt als enig 
gegadigde omdat:         
 - het betreft een stukje tuin van 

13m2, aangrenzend enkel aan het 
erf van de Boekweitkamp 21

 - huidige koper is volgens de 
geldende nota grondbeleid 
daardoor de enige partij die 
in aanmerking komt voor de 
aankoop

 - het perceeltje wordt sinds 1986 
door de koper gehuurd.

VERKOPEN EN VOORNEMENS TOT 
VERKOOP VAN GEMEENTELIJKE 
ONROERENDE ZAKEN
De Hoge Raad der Nederlanden 
heeft op 26 november 2021 het 
‘Didam’-arrest gewezen. Deze 
uitspraak van de rechter bevestigt 
dat gemeenten in Nederland 
bij voorgenomen verkopen van 
onroerende zaken transparant 
moeten handelen. Hierdoor kan 
iedereen die het wil binnen drie 
weken na publicatie kenbaar kan 
maken dat deze ook in aanmerking 
komt om een koopovereenkomst te 
sluiten. 

Uitzondering betreft een verkoop bij 
één serieuze kandidaat.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp maakt 
hierbij bekend dat de gemeente  met 
de huidige koper als enig gegadigde 

besluit een koopovereenkomst aan 
te gaan.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: E.J. d’Arnaud van 
Boeckholtz, e-mail eaboeckholtz@
leiderdorp.nl tel. 06-46809375.

Coornhertdreef 2, verkoop aan 
koper die is aangemerkt als enig 
gegadigde omdat:  
 - het betreft een stukje tuin van ca. 

21m2, aangrenzend enkel aan het 
erf van de Coornhertdreef 2

 - huidige koper is volgens de 
geldende nota grondbeleid 
daardoor de enige partij die 
in aanmerking komt voor de 
aankoop.

VERKOPEN EN VOORNEMENS TOT 
VERKOOP VAN GEMEENTELIJKE 
ONROERENDE ZAKEN
De Hoge Raad der Nederlanden 
heeft op 26 november 2021 het 
‘Didam’-arrest gewezen. Deze 
uitspraak van de rechter bevestigt 
dat gemeenten in Nederland 
bij voorgenomen verkopen van 
onroerende zaken transparant 
moeten handelen. Hierdoor kan 
iedereen die het wil binnen drie 
weken na publicatie kenbaar kan 
maken dat deze ook in aanmerking 
komt om een koopovereenkomst te 
sluiten. 

Uitzondering betreft een verkoop bij 
één serieuze kandidaat.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp maakt 
hierbij bekend dat de gemeente  met 
de huidige koper als enig gegadigde 
besluit een koopovereenkomst aan 
te gaan.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: E.J. d’Arnaud van 
Boeckholtz, e-mail eaboeckholtz@
leiderdorp.nl tel. 06-46809375.

Van der Valk Boumanweg 236, 
verkoop aan koper die is aangemerkt 
als enig gegadigde omdat:                     
 - het betreft een stukje tuin van 36 

m2, aangrenzend enkel aan het erf 
van de Van der Valk Boumanweg 
236

 - huidige koper is volgens de 
geldende nota grondbeleid 
daardoor de enige partij die 
in aanmerking komt voor de 
aankoop.

BEKENDMAKINGEN  
EN MEDEDELINGEN

Mooi Leiderdorp
‘’Foto van ondergaande zon. Gemaakt vanaf de 7e verdieping Plataandreef 
Leiderdorp’’ Bedankt voor het insturen van deze foto, Dirk de Wit.

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Doeskwartier
Plaatsen van zonnepanelen 
(OLO 7178639 - LDPZ2022-000243)
Locatie: Hoofdstraat 206
Datum ontvangst: 5 september 2022

Oranjewijk
Plaatsen van zonnepanelen 
(OLO 7236693 - LDPZ2022-000244)
Locatie: Hoofdstraat 88
Datum ontvangst: 6 september 2022

Bospolder
Plaatsen van een laadpaal voor 
fietsers (OLO 7241369 - LDPZ2022-
000245)
Locatie: Bospolder 11 (Kadastrale 
sectie B, perceelnummer 5817)
Datum ontvangst: 8 september 2022

Ouderzorg
Vervangen van diverse bruggen 
(OLO 7244901 - LDPZ2022-000246)

Locatie: Persant Snoepweg 1 
(Brug 79, 80 en 83)
Datum ontvangst: 9 september 2022

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Zijlkwartier
Realiseren van een nokverhoging
(OLO 7063305 - LDPZ2022-000164)
Locatie: Meijelaan 19  
Uiterlijke beslisdatum: 23 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.
  


