
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

OP 3 OKTOBER ZIJN DE MILIEUSTRAAT 
EN HET GEMEENTEHUIS GESLOTEN
WWW.LEIDERDORP.NL

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

25 september t/m  
1 oktober 2022
HandicapNL

2 t/m 8 oktober 2022
Dierenbescherming

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

AGENDA 

29 september
10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur met Daan Binnendijk
Gemeentehuis

4 oktober
Politiek forum
Vanaf 20.00 uur
Raadszaal gemeentehuis

Politiek forum
Op dinsdag 4 oktober vindt het politiek forum 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. Beëdiging burgerraadsleden LPL, D66 en PvdA/GL
6. Bestemmingplan Parapluplan woongebruik en kamerverhuur
7. Brief van het college inzake de doorontwikkeling van onze 

Leiderdorpse organisatie
8. Aanbesteding accountant
9. Financiële verordening 2023
10. Controleverordening gemeente Leiderdorp 2023
11. Voorziening reiniging derden
12. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
13. Rondvraag
14. Vaststellen verslag Politiek Forum 23 mei en 27 juni 2022
15. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op leiderdorp.
parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: 
mail naar griffie@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500.

Beweeg u 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. Samen kunnen we dit 
veranderen, doet u mee? Lees 
dan de tips hoe u zich veilig in het 
verkeer kunt bewegen. 

De maand september stond 
in het teken van de veilige 
schoolomgeving. In deze maand 
was er veel extra aandacht 
voor (jonge) schoolgaande 
verkeersdeelnemers. Kinderen 
die elke dag met de auto naar de 
basisschool worden gebracht, 
leren vanaf de achterbank niet hoe 
ze veilig aan het verkeer kunnen 
deelnemen. Dat is jammer want in 
deze fase leren ze zich veilig in het 
verkeer te gedragen. Dit is ook te 
merken aan het aantal brugklassers 
dat aan het begin van het nieuwe 
schooljaar betrokken is bij een 
verkeersongeluk. Zij gaan naar een 
nieuwe school, fietsen een nieuwe 
route en vaak in een drukkere 
omgeving. Maar ook daarna geldt 
dat fietsers altijd kwetsbaar zijn in 
het verkeer. Een ongeluk zit in een 
klein hoekje. 

De elektrische fiets is voor velen 
ideaal. Met gemak kunt u hier grote 
afstanden mee afleggen. Maar het 
gaat ook met een grotere snelheid. 
Dit is iets waar niet alleen de fietser 
aan moet wennen. Ander verkeer 
is dit niet altijd gewend. Hierdoor 
houdt het er ook dan vaak ook geen 
rekening mee. Daarbij moet u zelf 
als fietser ook sneller reageren. De 
remafstand is namelijk ook langer.

Het eigen gedrag wordt in 44 
procent als oorzaak van een 
fietsongeval genoemd. De 10 
belangrijkste redenen zijn:
1. Niet goed opletten
2. Stuurfout maken
3. Te hard rijden
4. Plotseling stoppen op het 

fietspad
5. Achterom kijken
6. Uit balans raken door bagage 

op/aan het vervoermiddel
7. Voet glijdt van de trapper
8. Blijven haken tijdens het 

stoppen en afstappen
9. Remfout maken
10. Afgeleid zijn door 

telefoongebruik

Het is altijd goed om een aantal 
basisregels aan te houden in het 
verkeer. Rij ontspannen, gun uzelf 
en anderen de tijd en houd u aan 
de verkeersregels. Maar rij ook 
mobielvrij, rij MONO.

Netwerkevent Ondernemen 
Bent u ondernemer in Leiderdorp? 
Dan mag u het grootste regionale 
netwerk-evenement Ondernemen 
in 071 niet missen! Dit heeft 
op 18 oktober een afwisselend 
programma. Zo is er nieuws over 
regionale ontwikkelingen. Ook zijn er 
deelsessies en een netwerkborrel. 
Het evenement vindt plaats in PLNT. 
Dit is het centrum voor vernieuwing 
en ondernemerschap. U vindt het 
aan de Langegracht 70 in Leiden. 
Dagvoorzitter is Leila Prnjavorac. 
Aanmelden kan op 
www.ondernemenin071.nl.

Kies een deelsessie
Op het hoofdpodium vertelt Merijn 
Biesterveld zijn verhaal over 
het hebben van een positieve 
invloed. Met zijn bedrijf schoolt hij 
hoopopgeleide statushouders om 
tot IT-ers. Hiermee helpt hij deze 
doelgroep én werkgevers. In een 
deelsessie laat Mark Bruijnen van 
RoboHouse zien dat robotisering 
vooral leren door te doen is. In een 
andere sessie zijn Krijn Ratsma van 
Energieke Regio en Marnix Zwart 
aan het woord. Zij vertellen hoe 
bedrijven om kunnen gaan met 

energiegebruik en verduurzaming.  

Tips en ideeën 
Bent u na de presentaties benieuwd 
naar de praktische toepassingen 
en oplossingen voor uw bedrijf? 
Bezoek dan de expert zone. Daar 
zijn diverse organisaties aanwezig 
om u op ideeën te brengen en tips 
te geven.

Netwerkborrel
PLNT heeft een heerlijke binnentuin 
waar een borrel is. Ondernemers uit 
de regio kunnen elkaar hier spreken. 
Ook kunnen zij er nieuwe contacten 
opdoen.

Je bent niet de enige als jij je 
weleens eenzaam voelt
Meer dan een miljoen mensen in 
Nederland voelt zich eenzaam. Door 
corona ervaarden nog meer mensen 
deze gevoelens. De meeste mensen 
pakken hun sociale contacten 
weer op. Voor mensen die zich al 
langer eenzaam voelen verandert 
er niet zo veel. Deze mensen blijven 
zich eenzaam voelen. Maar wat is 
eenzaamheid eigenlijk en wat kun je 
eraan doen? 

Alleen, dus eenzaam?
Ben je eenzaam als je veel tijd alleen 
doorbrengt? Nee, niet iedereen 
heeft behoefte om veel met mensen 
te praten, bij iemand op bezoek te 
gaan of met vrienden af te spreken. 
Eenzaamheid kun je voelen als je 
een hechte, emotionele band met 
iemand mist. Maar ook als je heel 
weinig sociale contacten hebt of 
kán hebben. Andere mensen voelen 
zich eenzaam, terwijl ze juist veel 
contacten hebben. Dan sluit het 
contact niet aan bij de behoefte die 
je hebt. Of je kunt niet jezelf zijn in 
de groep. 

"Gevoelens van eenzaamheid 
zijn onplezierig, maar hebben 
ook een functie", zegt Eric 
Schoenmakers, socioloog en 
lid van de Wetenschappelijke 
Adviescommissie van het 
overheidsprogramma Eén tegen 
eenzaamheid. “Eenzaamheid is een 
signaal dat er iets niet goed gaat 
met je bijvoorbeeld met hoe je naar 

jezelf kijkt of binnen je relaties met 
anderen. Net als pijn een prikkel 
is om je vinger tussen de deur 
vandaan te halen als die daar klem 
zit. Eenzaamheid vertelt je dat er iets 
moet gebeuren. Denk bijvoorbeeld 
aan een alleenstaande moeder die 
het te druk heeft om haar sociale 
netwerk goed te onderhouden. 
Ondanks dat een oplossing wellicht 
niet direct voor de hand ligt, is het 
gevoel van eenzaamheid hier wel 
een belangrijk signaal.”

Leiderdorp in Verbinding
Van 29 september t/m 6 oktober 
is Leiderdorp in Verbinding. In 
Leiderdorp worden activiteiten 
georganiseerd om aandacht te 
vragen voor eenzaamheid. Maar 
ook om verbindingen te leggen. 
Wil je weten wat allemaal te doen 
is, kijk dan op incluzioleiderdorp.nl/
verbinding of op mijnleiderdorp.nl.

Heb je gevoelens van eenzaamheid 
en kom je er zelf niet uit? Dan kun 
je ook contact zoeken met Incluzio 
Leiderdorp via 071-5413536 of 
leiderdorp@incluzio.nl



GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Mooi Leiderdorp
“Herfst in de Bloemerd” Bedankt voor het insturen van deze foto, Dirk de 
Wit.

BEKENDMAKINGEN 
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD

Oranjewijk
Constructieve doorbraak 
(OLO 7276711 - LDPZ2022-000260)
Locatie: Hoofdstraat 141

Datum ontvangst: 24 september 
2022

Voorhof
Wijzigen van de voorgevel en 
plaatsen van een fietsenhok  
(OLO 7263071 - LDPZ2022-000261)
Locatie: Dotterbloemkreek 21
Datum ontvangst: 25 september 
2022

VERLEEND 

Buitenhof
Realiseren van een dakopbouw en 
uitbouw aan de voorzijde ( OLO 
7049907 - LDPZ2022-000157)
Locatie: Hobolaan 6
Datum besluit: 22 september 2022

Oranjewijk
Realiseren van een dakkapel aan 
de voorzijde (OLO 7180463 - 
LDPZ2022 - 000222)
Locatie: Frederik Hendriklaan 25
Datum besluit: 20 september 2022

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

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 evenementenvergunning 
voor het organiseren van een 
Halloweenfeest op 29 oktober 2022
Locatie: Wagenmaker
Datum aanvraag:  21 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

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor het 
plaatsen van een bus ten behoeve 
van de Roadshow, op donderdag 6 
en zaterdag 29 oktober 2022.

Locatie: Bloemerd 7 en 8
Datum besluit : 26 september 2022

Ouderzorg
Een ontheffing voor het plaatsen van 
een kampeermiddel in de periode 
van 1 november tot en met 31 
december 2022
Locatie: Kwikstaartplein
Datum besluit: 26 september 2022

Een seizoenstandplaatsvergunning 
voor de verkoop van oliebollen in de 
periode van 1 november tot en met 
31 december 2022
Locatie: hoek Van Diepeningenlaan/
Laan van Ouderzorg (winkelcentrum 
Santhorst)
Datum besluit: 26 september 2022

Een aanwezigheidsvergunning 
voor twee kansspelautomaten in 
de horeca inrichting La place te 
Leiderdorp
Locatie: Persantsnoepweg 2-4 
Leiderdorp
Datum besluit: 20 september 2022

Een vergunning voor de SwimRun 
2022 op 29 september 2022 van 
18.00 – 19.30 uur
Locatie: Boomgaardlaan 18 te 
Leiderdorp
Datum besluit: 22 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.

MELDINGEN

Een evenementenmelding voor de 
langste tafel van Leiderdorp op  
4 oktober 2022
Locatie: Winkelhof Leiderdorp
Datum melding: 19 september 2022

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

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 28 september 
2022 besloten tot het aanwijzen van 
2 parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat 
hierbij om de volgende plaatsen:
 - Anna van Burenstraat ter 

hoogte van perceelnummer 1 te 
Leiderdorp

 - Bolderikkamp ter hoogte van 
perceelnummer 21 te Leiderdorp

 - Gaarmeesterstraat ter hoogte van 
perceelnummer 57 te Leiderdorp

 - Simon Vinkenoogstraat ter 
hoogte van perceelnummer 6 te 
Leiderdorp

De stukken zijn digitaal 
gepubliceerd in het gemeenteblad 
op 28 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 eveneens van 28 
september tot en met 9 november 
2022 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (gedurende 
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 9 november 2022 de tijd.

Gemeenteraad stemt in met crisisnoodopvang in de Power City Church
Maandag was er een extra 
gemeenteraadsvergadering.  
De gemeenteraad is ingegaan 
op het dringende verzoek van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
om 100 asielzoekers op te vangen 
in de Power City Church, op de 
Elisabethhof 5.

Waarom een opvang? 
De gemeenteraad vindt het 
belangrijk om een bijdrage te 
leveren in de aanpak van de 
vluchtelingencrisis. Raadsleden 
benoemden dat zij de situatie 
in Ter Apel onacceptabel 
vinden. Door in te stemmen 
met het voorstel kunnen wij als 

gemeente de vluchtelingen op een 
respectvolle en humane manier 
opvangen. 

College van burgemeester en 
wethouders en raadsleden vinden 
o.a. de veiligheid van de inwoners 
erg belangrijk. Daarom is het 
belangrijk dat een aantal zaken 
goed geregeld wordt zoals: 
 - Er zijn 24 uur per dag,  

7 dagen in de week minimaal  
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 overgeplaatst naar een 
andere locatie.

Wat gaat er nu gebeuren? 
De gemeente legt de voorwaarden 
voor aan Veiligheidsregio Hollands 
Midden. Deze zijn beschreven 
in een overeenkomst. Als de 
veiligheidsregio en de gemeente 
de voorwaarden hebben 
afgestemd, tekenen zij allebei 
de overeenkomst. Dan gaat de 
crisisnoodopvang door. 

Crisisnoodopvang
De verwachting is dat er vanaf 
oktober tot en met 1 februari 
2023 100 asielzoekers worden 
opgevangen. Het gaat om 
alleenreizende mannen, die 
ouder zijn dan 18 jaar en staan 
geregistreerd als asielzoeker. Alle 
vluchtelingen komen uit een land 
dat niet veilig is. Zij hebben er baat 
bij om zich goed te gedragen. 
Dan wordt hun asielprocedure niet 
vertraagd.  

Voor die tijd wordt de Power City 
Church gereed gemaakt voor 
de crisisnoodopvang. Er worden 
schermen geplaatst, waardoor 

aparte ruimtes ontstaan. Ook 
wordt er een overdekte douche 
unit geplaatst. 

Informatieavond
Voor omwonenden en andere 
geïnteresseerden organiseert de 
gemeente een informatieavond. 
Wanneer deze plaatsvindt, laten 
wij zo snel mogelijk weten op 
onze website en op onze social 
media kanalen. Ook informeren wij 
omwonenden met een brief. 
Heeft u meer vragen? Bekijkt 
u dan onze lijst met vragen en 
antwoorden op www.leiderdorp.nl/
vluchtelingen, of stuur een e-mail 
naar info@leiderdorp.nl. 


