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

COLLECTE 

18 t/m 24 september 2022
Nierstichting

25 september t/m 
1 oktober 2022
HandicapNL

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

AGENDA 

22 september
10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur met Bob Vastenhoud
Etalage, Winkelhof 14 

Extra raadsvergadering
26 september 
vanaf 20.00 uur
raadzaal gemeentehuis

Veilig in het verkeer rondom de 
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. Samen kunnen we dit 
veranderen, doet u mee?

De maand september staat 
in het teken van de veilige 
schoolomgeving. Dan is er extra 
aandacht voor (jonge) schoolgaande 
verkeersdeelnemers. De bekende 
slogan is ‘Onze scholen zijn 
weer begonnen’. Nieuw is de 
schoolbrengweek die werd 
gehouden in de week van 12 t/m 16 
september. 

Landelijk gezien wonen de 
meeste leerlingen in de buurt 
van hun school. Slechts 20% 
woont meer dan 3 kilometer 

bij de school vandaan. Van alle 
basisschoolkinderen wordt 54% 
soms met de auto naar school 
gebracht. Ruim 90% van alle 
verkeersongevallen komt door hoe 
wij in het verkeer zijn. Iedereen 
kan helpen het verkeer rondom de 
school veiliger te maken.

Enkele tips die hierbij kunnen 
helpen: 
- geef ruimte aan kinderen en 

vermijd schoolzones
- houd extra rekening met 

kwetsbare verkeersdeelnemers
- rij rustig. Gun jezelf en anderen 

de tijd
- houd je aan de verkeersregels
- rij mobielvrij, rij MONO
- met de auto naar school? Parkeer 

verderop en loop een stukje
- parkeer waar het mag en waar 

uw kind veilig kan uitstappen

Extra raadsvergadering over 
gebruik Power City Church als 
crisisnoodopvang 
Op 26 september is er een 
extra raadsvergadering. Deze 
raadsvergadering is ingelast 
omdat de gemeenteraad dan 
een beslissing neemt of de 
Power City Church (voormalige 
Levensstroomkerk) wordt gebruikt 
als Crisis Nood Opvang (CNO). 
Het college van burgemeester en 
wethouders beslist hierover op 
woensdagavond 21 september. Als 
het college, de gemeenteraad en 
het Regionaal Beleids Team (RBT) 
instemmen, gaat de CNO door. U 
kunt als inwoner inspreken tijdens 
de raadsvergadering. Hoe u dat 
doet leest u in het bericht over de 
agenda van de raadsvergadering.

Wat betekent dat? 
Dat betekent dat er van oktober 
2022 tot en met 1 februari 2023 
mogelijk ongeveer 100 asielzoekers 
komen te verblijven in de Power City 
Church. Het gaat om alleenstaande 
mannen, die ouder zijn dan 18 
jaar en staan geregistreerd als 
asielzoeker. Dit betekent dat zij zich 
bij het aanmeldcentrum in Ter Apel 
hebben gemeld. De asielzoekers zijn 
geen zogenaamde ‘veiligelanders’. 
Zij komen dus uit een land dat niet 
veilig is. Naast deze opvang zal in 
oktober ook de tijdelijke opvang 
voor Oekraïense vluchtelingen in 
Statenhof openen. De keuze voor 
Power City Church en de Statenhof 
zorgt ervoor dat er zo veel mogelijk 
woningruimte voor Leiderdorpers 
overblijft. 

Hoe ziet de CNO eruit? 
Wij zetten in op respectvolle en 
menswaardige opvang. Als de CNO 
doorgaat, komen op de begane 
grond in de grote zaal van het 
gebouw hokjes. Daardoor ontstaan 

aparte ruimtes met daarin een bed. 
De asielzoekers kunnen gebruik 
maken van de toiletten die in het 
gebouw aanwezig zijn. Buiten de 
locatie op het parkeerterrein komen 
douches.

Veiligheid
De gemeente probeert eventuele 
overlast tot een minimum te 
beperken. Om de veiligheid extra te 
waarborgen, stelt het college van 
burgemeester en wethouders een 
aantal voorwaarden aan de opvang, 
bijvoorbeeld:
- Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in 

de week 2 beveiligers aanwezig. 
- Er is van 7.00 tot 22.00 uur een 

locatiebeheerder aanwezig. 
- Voor de asielzoekers wordt 

dagbesteding geregeld, zodat zij 
zich niet vervelen. 

- Als een asielzoeker zich niet aan 
de gedragsregels houdt of een 
incident veroorzaakt, wordt hij 
direct teruggestuurd naar 
Ter Apel. 

Ervaart u toch overlast? Dan kunt 
u 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bellen naar de politie. Of 
u kunt een melding doen via het 
contactformulier op de website van 
de gemeente.

Meer informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u 
na het lezen van dit bericht vragen 
heeft. Daarom organiseren we, 
als de gemeenteraad instemt, 
een informatiebijeenkomst. Meer 
informatie over deze bijeenkomst 
volgt direct na de raadsvergadering. 
U kunt uw vragen ook stellen door 
een e-mail te sturen naar 
info@leiderdorp.nl.

Samen stoppen met roken in 
Stoptober!
Op 1 oktober start de 9e editie van 
de landelijke campagne Stoptober. 
Iedereen die wil stoppen met 
roken kan alle steun krijgen om 
28 dagen niet te roken. U kunt 
meedoen door u in te schrijven op 
de website stoptober.nl. U krijgt 
dan ondersteuning met de gratis 
Stoptober-app op de momenten 
dat u er even doorheen zit. Maar 
ook of als u behoefte heeft aan 
ondersteuning, contact of afl eiding. 
U staat er dus niet alleen voor!

Ga samen de uitdaging aan
Meer dan 400.000 mensen deden 
de afgelopen jaren mee. Het werkt 
echt: ruim 70% van de deelnemers 
maakt de maand rookvrij af. De helft 
houdt het zelfs minstens 3 maanden 
vol. Bekende Nederlanders geven 

het goede voorbeeld. Zo gaan 
zangeres Eva Simons, autocoureur 
Tim Coronel, journalist Arno 
Kantelberg en zanger Tommie 
Christiaan de uitdaging aan. 

Meer informatie
De GGD-en zijn partner van 
Stoptober. Roken is de belangrijkste 
risicofactor voor ziekte en sterfte. 
GGD-en zetten zich in om zoveel 
mogelijk mensen te helpen te 
stoppen met roken. Meer informatie 
over stoppen met roken vindt u op 
ikstopnu.nl. 

Meld u aan als 
Klimaatburgemeester van 
Leiderdorp
Bent u actief met het 
verminderen van CO2-
uitstoot? Of doet u veel 
aan energiebesparing? En 
wilt u anderen enthousiast 
maken hier ook iets mee te 
doen? Meld u dan aan als 
Klimaatburgemeester! Tijdens de 
Nationale Klimaatweek vraagt de 
Klimaatburgemeester aandacht 
voor het thema duurzaamheid. 

Dit kan bijvoorbeeld door een 
activiteit in de buurt. Maar het 
kan ook door actief te zijn in de 
lokale media of op sociale media 
over dit onderwerp. 
De Nationale Klimaatweek is van 
31 oktober t/m 6 november. 
U kunt zich aanmelden als 
Klimaatburgemeester tot en met 
30 september op nkw2022.nl.

Extra gemeenteraadsvergadering
Op maandag 26 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 de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Crisisnoodopvang vluchtelingen

Besluitvorming over het dringende verzoek van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) voor de opvang van 
asielzoekers in Power City, Leiderdorp. 

4. Sluiting

Bijbehorende stukken vindt u eind deze week op 
leiderdorp.parlaeus.nl. Heeft u vragen of wilt u inspreken over dit 
onderwerp? Neem dan contact op met de griffi e: mail naar 
griffi e@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500.



Leiderdorp in Verbinding!
Van 29 september t/m 6 oktober 
is landelijk de Week tegen 
Eenzaamheid. In Leiderdorp 
noemen diverse organisaties deze 
week ‘Leiderdorp in Verbinding’. 
Er worden dan extra activiteiten 
georganiseerd. Dit om mensen 
met elkaar te verbinden en 
dichter bij elkaar te brengen. U 
kunt het programma op www.
incluzioleiderdorp.nl/verbinding 
bekijken. Aanmelden voor 
activiteiten kan vanaf nu. Deelname 
aan de activiteiten is gratis, behalve 
als er iets anders bij staat. 

World Cleanup Day in Leiderdorp
Zaterdag was de internationale 
World Cleanup Day. Over de hele 
wereld gingen mensen op pad 
om de wereld een stukje schoner 
te maken. Ook in Leiderdorp 
gingen we hiermee aan de slag. 
Zo was er die dag een opruimactie 
van de Straatjutters en er zijn 
nu speciale tegels om iedereen 
bewust te maken van het zwerfafval 
probleem. Wilt u zelf iets doen tegen 
zwerfafval, dan kan dit natuurlijk 
altijd. 

Opruimactie
Ondanks het weer was er een grote 
groep inwoners actief. Straatjutters, 
leden van de Rotary, medewerkers 
van het MEC en enkele 
belangstellenden gingen samen 
met wethouder Bob Vastenhoud 
op pad. Met grijpers, afvalzakken 
en handschoenen werden de 
straten rondom het gemeentehuis 
afgezocht op zwerfafval. “Er lag 
van alles. Sigarettenpeuken, 
los slingerend plastic, halve 
kattenbakken tot een broodmes 

aan toe. Binnen twee uur werden 
maar liefst 29 vuilniszakken vol troep 
gevuld” aldus Ans Hogenboom van 
de Straatjutters. 

Tegel tegen zwerfafval
Voor het gemeentehuis ligt een 
speciale tegel om inwoners bewust 
te maken van het zwerfafval 
probleem. Afval zoals plastic hoort 
in de afvalbak en niet op straat. 
Via putten, riool en rivieren stoomt 
het naar zee en veroorzaakt daar 
de plastic soep. De ‘Hier begint de 
zee; Niets ingooien a.u.b.’ tegel is 
een initiatief van de Rotary Club. 
Hoogheemraadschap Rijnland 
en gemeente Leiderdorp steunen 
deze tegels. De bedoeling is dat er 

meer van deze tegels in Leiderdorp 
komen te liggen. Ook een tegel 
aanvragen voor uw club, vereniging, 
bedrijf of instelling? Dat kan via 
het MEC. Want samen opruimen 
is belangrijk, maar we stoppen het 
probleem pas als we zwerfafval 
voorkomen. 

Zelf iets doen tegen zwerfafval? 
Dat kan! 
Heeft u de World Cleanup Day actie 
gemist? En wilt u ook iets doen 
tegen zwerfafval? Dan kan dat 
natuurlijk het hele jaar door. Loop 
een rondje in uw buurt en ruim de 
troep op die u tegenkomt. Gaat u 
liever samen met anderen op pad? 
Meld u dan aan bij de Straatjutters. 
Zij gaan iedere vrijdag en zaterdag 
samen aan de slag. 

Meer weten? Een afvalgrijper lenen? 
Of een tegel aanvragen voor uw 
buurt of club? Kijk op: 
www.mecleiderdorp.nl, 
www.goedleiderdorp.nl en 
www.straatjuttersLeiderdorp.nl.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Mooi Leiderdorp
“Hedenmorgen wederom een 
fantastisch gezicht in ons mooie 
Leiderdorp” Bedankt voor het 
insturen van deze foto, Joost 
Kooreman

Vraag hulp als u moeite heeft met betalen

Steeds meer mensen krijgen het lastig 
met de toenemende prijsstijgingen, 
Betaalproblemen dreigen te gebeuren. 
Heeft u fi nanciële problemen en 
komt u er niet meer uit? Dan helpen 
wij u in samenwerking met Incluzio 
Leiderdorp graag bij het vinden van 
een oplossing.

Of u nu een uitkering heeft of een 
baan, u kunt bij ons terecht. U bent 
niet de enige die te maken heeft met 
betaalproblemen. Het is alleen wél 
belangrijk om erover te praten. Twijfel 
daarom niet en zoek vandaag nog 
contact.

Dit kan op de volgende manieren;
- Iedere woensdagochtend 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 

heeft Incluzio Leiderdorp een 
inloopspreekuur in Dwars. Dit is in 
de Bloemerd 1C. 

 Kijk op www.incluzioleiderdorp.nl/
wat-we-doen/administratie-en-
rondkomen/ voor meer informatie. 
U kunt ook telefonisch of per 
mail contact opnemen met 071-
5413536 of Leiderdorp@incluzio.nl. 
Of neem direct contact op met de 
budgetcoach. Dit is Melissa Serlier. 
Zij is bereikbaar op 06-83117354 of 
op melissa.serlier@incluzio.nl.

- In Leiderdorp zijn er ook diverse 
regelingen om inwoners met een 
laag inkomen te ondersteunen. 
Kijk op www.leiderdorp.nl voor de 
mogelijkheden.

Samen bereikt u namelijk meer dan 
alleen.

Bijeenkomst voor ondernemers
Al 150 bedrijven uit de Leidse regio 
hebben een voucher aangevraagd 
voor het digitaal maken van hun 
bedrijf. De derde ronde is nu 
gesloten. Voor ondernemers die er 
nog geen hebben, is er een laatste 
kans. Op 29 september is er in 
Llokaal in Leiden een inspiratie-
event. De bijeenkomst begint om 
17.30 uur. Daar worden ervaringen 
met de vouchers gedeeld. 
Deelnemers van de bijeenkomst 
krijgen voorrang op extra vouchers. 
Aanmelden voor dit event kan op 
www.economie071.nl.

Extra vouchers
‘Het is hard gegaan met de 
aanvragen. Niet alle ondernemers 

hebben het volledige budget per 
voucher nodig gehad. Hiervoor 
kunnen we een kleine extra ronde 
aanbieden. Die koppelen we aan 
een afsluitende bijeenkomst. Daarin 
delen we alle opgedane kennis 
en ervaring. Een moment voor 
het mkb om niet te missen!’, zegt 
projectleider Dwayne van der Klugt 
van Economie071.

Voor het aanvragen van een 
voucher is een offerte nodig van een 
leverancier. Van der Klugt legt uit: 
‘We geven de deelnemers na het 
event een week de tijd om de offerte 
aan te vragen. Daarna start voor 
hen de inschrijving op 6 oktober 
12.00 uur. Zijn er na die tijd nog 

vouchers over? Dan kunnen andere 
ondernemers uit de regio ook nog 
aan aanvraag doen.’

Workshops
Deelnemers kunnen tijdens de 
bijeenkomst twee praktische 
workshops kiezen. Op gebied 
van online vindbaarheid, cyber 
security of digitale strategie. Bij elke 
workshop sluit een ondernemer aan 
die al een voucher heeft gebruikt. 
Deskundigen geven daarna tien 
tot vijftien praktische tips waar 
ondernemers direct mee verder 
kunnen.

Meer informatie vindt u op 
www.economie071.nl. 

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
VERLEEND 

Kerkwijk
Geheel vervangen van de brug 202 

(OLO 7065127 - LDPZ2022-000173)
Locatie: ter hoogte van 
Hoogmadeseweg 66 (kadastraal 
perceelsectie B, nummer 2570 en 
5827)
Datum besluit: 15 september 2022

Achthoven
Bouwen van 4 woningen (OLO 
7073947 - LDPZ2022-000183)
Locatie: tussen Hoofdstraat 211en 



221 (kadastraal perceelsectie C, 
nummer 1701)
Datum besluit: 15 september 2022

Bouwen van 3 woningen (OLO 
7068121 - LDPZ2022-000184)
Locatie: naast Hoofdstraat 205 
(kadastraal perceelsectie C, nummer 
411)
Datum besluit: 14 september 2022

Buitenhof
Vervangen van het raamkozijn in de 
voorgevel op de begane grond (OLO 
7132019 - LDPZ2022-000207)
Locatie: Muzenlaan 105
Datum besluit: 12 september 2022

Oranjewijk
Maken van een constructieve 
doorbraak (OLO 7042975 - 
LDPZ2022-000204)
Locatie: Mauritssingel 15
Datum besluit: 12 september 2022

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Zijlkwartier
Plaatsen van een buitentrap naar 
de 1e verdieping van het bijgebouw 
(OLO 7114067 - LDPZ2022-
000200)
Locatie: Achthovenerweg 5
Uiterlijke beslisdatum: 3 november 
2022

Kerkwijk
Maken van een constructieve 
doorbraak (OLO 7063331 - 
LDPZ2022-000163)
Locatie: Kastanjelaan 22
Uiterlijke beslisdatum: 26 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 

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de GOED 
Roadshow op 6 – en 29 oktober 
2022 van 12.00 – 17.00 uur
Locatie: Bloemerd 
Datum aanvraag: 16 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
.

GROENTOETS

Verwijderen bomen en planten 
van nieuwe bomen in Kerkwijk

Het college van B&W heeft een besluit 
genomen over de groentoets voor de 

Acacialaan. Deze is vastgesteld. De 
groentoets ligt vanaf 21 september 
2022 zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis. Ook wordt deze 
gepubliceerd op www.leiderdorp.
nl/inwoner/projecten/herinrichting-
acacialaan. Uw (schriftelijke) reactie 
op deze groentoets kunt u binnen 
6 weken na deze publicatie sturen 
naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. 
Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 
AA Leiderdorp. Daarna worden 
de bomen verwijderd en komen er 
nieuwe bomen. De inwoners worden 
hierover per brief geïnformeerd.

VERKEERS-
BESLUITEN
Verkeersbesluiten voor 
het aanwijzen van 2 
parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen en het 
aanleggen van gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 21 september 
2022 besloten tot het aanwijzen van 
2 parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen in de:
 - Jonkerhof ter hoogte van de 

zijkant van de Meerburglaan 
perceel 11 te Leiderdorp 

Het college heeft op 21 september 
2022 ook besloten tot het 
aanleggen van gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Het 
gaat hierbij om de volgende plaatsen:
 - Doeslaan ter hoogte van 

perceelnummer 1 te Leiderdorp
 - Patrimoniumpark ter hoogte 

van perceelnummer 1 te 
Leiderdorp  

De stukken zijn digitaal 
gepubliceerd in het gemeenteblad 
op 21 september 2022. Om 
de stukken in te zien gaat u 
naar de website https://www.
officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest uw officiële 
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 liggen ook van 21 
september 2022 tot en met 2 
november 2022 ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis. Dit 
is 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 2 november 2022 de tijd.

ONTWERP-
BESCHIKKING
Ontwerpbeschikking Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht - Draadbaan 42 
Leiderdorp 

De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens Burgemeester en 
Wethouders van de Gemeente 

Leiderdorp een verzoek tot 
intrekking ontvangen. Dit is 
voor het intrekken van de 
omgevingsvergunning onderdeel 
milieu van 17 november 2021. Het 
verzoek heeft betrekking op een 
distributiecentrum van PostNL 
Logistics aan de Draadbaan 
42 Leiderdorp. Het verzoek tot 
intrekking is ingediend omdat de 
activiteiten zijn gestopt. 

Voor het intrekken van de 
vergunning wordt de in afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht 
omschreven procedure gevolgd. 

Stukken inzien 
De stukken liggen ter inzage van 
donderdag 22 september 2022 
tot en met woensdag 2 november 
2022 bij de receptie van het 
gemeentehuis in Leiderdorp. Dit kan 
tijdens openingstijden.  

Zienswijzen geven 
U kunt tot en met woensdag  
2 november 2022 uw zienswijze 
indienen. U kunt hiervoor een 
brief sturen naar college van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Leiderdorp. 
Dit kan naar het volgende adres: 
Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden.  
U kunt ook mondeling uw zienswijze 
geven. 

Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met de 
Omgevingsdienst West-Holland 
via 071-4083100 of info@odwh.nl. 
Vermeld hierbij het zaaknummer: 
2021-010224.


