
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 5 OKTOBER 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

2 t/m 8 oktober 2022
Dierenbescherming

9 t/m 15 oktober 2022
Nederlandse Brandwonden 
Stichting

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

AGENDA 

6 oktober
10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur met Herman Romeijn
Sterrentuin

10 oktober
Gemeenteraadsvergadering
Vanaf 20.00 uur
Raadszaal gemeentehuis

Gemeenteraadsvergadering
Op maandag 10 oktober 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. Beëdiging interim griffi er Eva van der Voorde
3. Vaststellen agenda
4. Mededelingen
5. Inspreekrecht
6. Vragenronde
7. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffi ng
8. Bestemmingsplan Parapluplan woongebruik en kamerverhuur
9. Aanbesteding accountant
10. Financiële verordening 2023
11. Controleverordening gemeente Leiderdorp 2023
12. Voorziening reiniging derden
13. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
14. Lijst ingekomen stukken
15. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
16. 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.

Denkt u mee over een sociaal 
Leiderdorp?
De gemeente Leiderdorp werkt 
aan een Sociale agenda. In de 
Sociale agenda worden belangrijke 
maatschappelijke keuzes voor 
een langere periode gemaakt. 
Dit gaat alle inwoners aan. Het 
gaat bijvoorbeeld over de sport- 
en cultuurverenigingen van de 
gemeente, maar ook om zorg en 
ondersteuning. Om gezamenlijk 
keuzes te maken hebben we uw 
mening over dit soort onderwerpen 
nodig. Wij horen daarom graag uw 
mening. Vul daarom de vragenlijst 
tot en met 16 oktober in op
www.startvragenlijst.nl/leiderdorp. U 
kunt ook de QR-code scannen.

De vragenlijst gaat onder ander over 
onderwerpen zoals:
• Voor wie moet de zorg 

beschikbaar zijn?
Welke keuzes moet de 
gemeente maken tegen 
stijgende wachtlijsten door 
personeelstekorten?

• Kan de gemeente meer doen om 
elkaar te ontmoeten?

• Wat kunnen inwoners hieraan 
doen?

• Moet de gemeente meer doen 
aan gelijkheid tussen inwoners?

• Op welke manier kan de 
gemeente hierbij helpen?

Lukt het invullen via internet niet? 
Dan kunt u de vragenlijst ophalen bij 
de receptie van het gemeentehuis 
of bij de receptie van de Sterrentuin. 
De vragenlijst mag hier voor 10 
oktober weer ingeleverd worden.

Herinrichting Voorhofl aan
In 2024 wordt de Voorhofl aan 
opnieuw ingericht. Ook komt er een 
‘knip’ in de Heinsiuslaan, waardoor 
er minder sluipverkeer door de wijk 
zal gaan rijden. In dit artikel leggen 
we uit waarom we dat doen. 

De huidige situatie
Over de Heinsiuslaan en de 
Voorhofl aan rijdt doorgaand verkeer. 
Het doorgaande verkeer omzeilt 
hiermee de Engelendaal. Dit is 
niet wenselijk omdat deze straten 
bestemd zijn voor verkeer van 
bewoners en bezoekers.

Knip Heinsiuslaan
We willen zorgen voor minder 
sluipverkeer in de wijk om de 
bewoners te ontlasten. Dit doen 
we door een ‘knip’ te maken in 
de Heinsiuslaan. Met de knip 
zorgen we ervoor dat (vracht)auto’s 
niet meer door de Heinsiuslaan 
kunnen rijden. Fietsers, bussen en 
hulpdiensten kunnen gebruik maken 
van de knip. De knip komt ter 
hoogte van de Winkelhof. Door deze 
aanpassing wordt het ook rustiger 
op de Voorhofl aan. 

Werkzaamheden Voorhofl aan
Naast de knip in de Heinsiuslaan 
gaan we de Voorhofl aan 
opknappen. Deze weg heeft 
onderhoud nodig, maar we gaan 
ook de weg opnieuw inrichten. De 
nieuwe inrichting past beter bij de 
functie van de Voorhofl aan, een 
wijkweg. Met een wijkweg bedoelen 
wij dat de weg twee functies heeft:
• een weg waar verkeer doorheen 

rijdt (verbindende functie);
• een weg waarlangs mensen 

wonen (verblijfsfunctie). 

Voor een wijkweg50 zijn beide 
functies even belangrijk. Het 
openbaar vervoer blijft op de 
Voorhofl aan rijden. Wel kijken we 
naar de huidige locaties van de 

bushaltes en of het nodig is om 
deze in het nieuwe ontwerp te 
verplaatsen.

Wat gaat er precies gebeuren? 
We gaan de Voorhofl aan inrichten 
als een wijkweg met 50 kilometer 
per uur. Hiervoor maken wij een 
ontwerp. In het ontwerp nemen 
wij onder andere de volgende 
aandachtspunten mee:
• parkeren;
• fi etsstroken;
• oversteekplaatsen (indien nodig);
• geluid;
• doorstromen en verblijven
• groen en bomen;
• de inrichting van de 

Bolderikkamp.

Planning
4e kwartaal 2022: Opstellen 
ontwerp Voorhofl aan 
4e kwartaal 2022: Informatieavond 
ontwerp Voorhofl aan en knip 
Heinsiuslaan
1e kwartaal 2023: Aanleg knip 
Heinsiuslaan 
1e kwartaal 2023: Tweede 
informatieavond Voorhofl aan
3e kwartaal 2023: Verleggen kabels 
en leidingen Voorhofl aan
1e kwartaal 2024: Start herinrichting 
Voorhofl aan

Meer informatie
Meer informatie over de 
herinrichting Voorhofl aan vindt 
u op de projectwebsite: www.
leiderdorp.nl/voorhofl aan. Meer 
achtergrondinformatie vindt u in het 
mobiliteitsplan: www.leiderdorp.nl/
mobiliteitsplan.  

Heeft u vragen over dit artikel?
Neem dan contact op met Dennis 
Stafl eu, projectleider herinrichting 
Voorhofl aan via info@leiderdorp.nl, 
onder vermelding van herinrichting 
Voorhofl aan-knip Heinsiuslaan.

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op https://leiderdorp.parlaeus.nl/

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -



Mooi Leiderdorp
Nog even nagenieten van dierendag 
met deze schitterende foto. Bedankt 
voor het insturen van deze prachtige 
foto, Ellis Velthuyzen.

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN

APV-VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van glutenvrije friet en 
snacks op 26 november 2022
Locatie: Lijnbaan bij Zaaiing
Datum aanvraag: 28 september 2022

Een seizoenstandplaatsvergunning 
voor de verkoop van kerstbomen en 
kerstartikelen in december 2022
Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 23 september 2022

Verlenging van de 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van bloemen en planten op 
alle vrijdagen en zaterdagen in 2023 
Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 23 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.

MELDINGEN

NOODKAP

Een Populus Canadensis (Canadese 
Populier) aan de Persant Snoepweg. 
Uit de Boomveiligheidscontrole 
is gebleken dat de boom een 

risicoboom is. De boom wordt 
vervangen door een Populus 
Canadensis (Canadese Populier).

Een Alnus Cordata (Els) aan de 
Persant Snoepweg ter hoogte 
van Essenpark nr. 21. De boom is 
dood en wordt vervangen door een 
Quercus Robur (Eik).

Een Fraxinus Excelsior (Es) aan 
de Engelendaal ter hoogte van 
Vlaskamp 18. De boom is dood en 
wordt vervangen door Betula ermanii 
‘Holland’ (Goudberk). 

Een Acer Pseudoplatanus 
Atropurpureum (Roodbladige 
Esdoorn) aan de Mauritssingel 
ter hoogte van nr. 132. Uit de 
Boomveiligheidscontrole is gebleken 
dat de boom een risicoboom is en 
wordt vervangen door een Acer x 
feemanii Áutumn Blaze’ (Esdoorn).

Een Populus Alba (Witte Abeel) 
aan de Bloemerd achterzijde van 
Brugwacht nr. 130/132. Uit de 
Boomveiligheidscontrole is gebleken 
dat de boom een risicoboom is en 
wordt vervangen door twee Populus 
alba (Witte Abeel).

Zes Fraxinus Excelsior (Essen) aan 
de Engelendaal hoek Merelstraat en 
Laan van Berendrecht. De bomen 
zijn dood en worden vervangen door 
3 Alnus x spaethii ‘Spaeth’ (Els) en 3 
Populus nigra (Zwarte populier).

Een Sorbus Latifolia ‘Henk Vink’ 
(breedbladige Meelbes) aan het 
Essenpark tussen nr. 8 en 10. De 
boom is dood en wordt vervangen 
door een Cercidiphyllum Japonicum 
(Judasboom).

Een Acer Platanoides 
(Noorse Esdoorn) aan de 
Mauritssingel ter hoogte van de 
Hoofdstraat 132a/134. Uit de 
Boomveiligheidscontrole is gebleken 
dat de boom een risicoboom is en 
wordt vervangen door een nader te 
bepalen soort boom. 

Een Picea Omorika (Service Spar) 
aan de Mauritssingel achter de 
Gerrit de Blankenlaan 1. Uit de 
Boomveiligheidscontrole is gebleken 
dat de boom een risicoboom is. De 
boom wordt niet vervangen omdat hij 
ooit door bewoners in de beplanting 
gezet is. 

Een Metasequoia glyptostroboides 
(Chinese Moerascipres) aan de 
Simon Ouwerkerkstraat naast 
de Splinterlaan 91b. De boom is 
stervende en wordt vervangen door 
een Acer Rubrum ‘Scanlon’ (Rode 
Esdoorn).

Een Salix Sepulcralis (Wilg) aan het 
Essenpark ter hoogte van nr. 10. 
Er is een grote arm van de boom 
afgescheurd. De boom wordt niet 
vervangen, omdat hij voor meer dan 
30% wordt teruggesnoeid.

Informatieavond asielzoekers op 11 oktober
Op 26 september was er een extra 
raadsvergadering. Daarin stond 
de beslissing over de Power City 
Church als crisisnoodopvanglocatie 
voor maximaal 100 asielzoekers 
op de agenda. De gemeenteraad 
vindt het belangrijk om een bijdrage 
te leveren aan de aanpak van de 
vluchtelingencrisis. Daarom heeft 
zij ingestemd met het voorstel om 
de asielzoekers op te vangen. Dat 
betekent dat de crisisnoodopvang 
doorgaat. Naar verwachting komen 
de asielzoekers rond 17 oktober en 
blijven zij tot 1 februari 2023.

Informatieavond
Op 11 oktober organiseren wij een 
informatieavond. Daarin vertellen 
wij wat er gaat gebeuren en u kunt 

er uw vragen stellen. Ook kunt 
u zich aanmelden als vrijwilliger. 
De informatieavond vindt plaats 
in het gemeentehuis, op Willem-
Alexanderlaan 1. Het is een 
inloopbijeenkomst en de start is 
om 19.30 uur. U kunt tot 21.15 uur 
binnenlopen. 

Op 13 oktober kunt u een kijkje 
nemen op de locatie waar de 
asielzoekers verblijven. Ook dit is een 
inloopbijeenkomst. U bent welkom 
tussen 18.00 uur en 19.30 uur in de 
Power City Church, op Elisabethhof 5.

Wat gaat er nu gebeuren?
Het college van burgemeester en 
wethouders en de raadsleden vinden 
de veiligheid van de inwoners erg 

belangrijk. Daarom hebben zij een 
aantal voorwaarden gesteld aan 
de crisisnoodopvang. Deze zijn nu 
vastgelegd in een document met de 
Veiligheidsregio Hollands Midden, de 
organisatie die de crisisnoodopvang 
verzorgt. De voorwaarden zijn 
bijvoorbeeld:  
- Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in 

de week minimaal 2 beveiligers 
aanwezig.

- Er is 24 uur per dag 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.
Daarnaast worden nu de huisregels 
opgesteld, waar de asielzoekers zich 
aan moeten houden. 

Werkzaamheden aan de kerk
De Power City Church wordt 
nu gereed gemaakt voor de 
crisisnoodopvang. Er worden 
schermen geplaatst, waardoor aparte 
ruimtes ontstaan. Ook wordt er een 
douche-unit geplaatst, die vanuit de 
kerk overdekt te bereiken is. Daarmee 
bieden wij de asielzoekers een 
menswaardige locatie om tijdelijk te 
verblijven.

Komst van de asielzoekers
Wij verwachten dat de asielzoekers 
17 oktober komen in de Power City 

Church. In principe blijven zij tot 
1 februari 2023. Het gaat om een 
homogene groep alleenreizende 
mannen, die allemaal ouder zijn 
dan 18 jaar en staan geregistreerd 
als asielzoeker. Alle asielzoekers 
komen uit een land dat niet veilig 
is. Zij hebben er baat bij om zich 
goed te gedragen. Dan wordt hun 
asielprocedure niet vertraagd. 

Meer informatie
Wij hopen u te ontmoeten op de 
informatieavond op 11 oktober. Heeft 
u al eerder vragen? Bekijk dan onze 
lijst met vragen en antwoorden op 
www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang. 
U kunt ook e-mailen naar 
info@leiderdorp.nl, of bellen naar 
071 54 58 500.

Webinar: oplaadpalen voor VvE’s
Steeds meer mensen rijden 
elektrisch. Zo rijden we met z’n 
allen stiller, schoner en duurzamer. 
Het aantal elektrische auto’s groeit. 
Hierdoor groeit ook de vraag naar 
oplaadmogelijkheden. Veel VvE’s 
ervaren problemen bij het realiseren 
van laadpalen op eigen terrein. 
Daarom organiseert gemeente 
Katwijk een online bijeenkomst 
voor VvE’s. Dit doen zij samen met 
onder andere gemeente Leiderdorp. 
Het gaat over de aanpak en 
mogelijkheden voor het opladen 
van elektrische voertuigen in VvE-

complexen. Deze bijeenkomst 
is zowel interessant voor VvE-
bestuurders als voor de overige 
bewoners.

Programma 
De online bijeenkomst is op 
woensdag 12 oktober tussen 
20:00 en 21:00 uur. Tijdens deze 
avond wordt u geïnformeerd over 
het plaatsen van laadpalen op 
eigen terrein. De link naar de online 
bijeenkomst is www.katwijk.nl/vve. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst 
is niet nodig.

Onderzoek naar verkeersstromen 
kruispunten rond Spanjaardsbrug
De gemeente Leiden heeft 
Datacount opdracht gegeven om 
in de week van 10 oktober tussen 
07.00 en 10.00 uur en 15.00 en 
18.00 uur het verkeer bij de kruising 
van de Sumatrastraat – Lage Rijndijk 
en de kruising Lage Rijndijk – Van 
der Valk Boumanweg te observeren 
met camera’s. Afhankelijk van het 
weer, gebeurt dit op een of twee 
dagen.

Met behulp van de camerabeelden 
wordt duidelijk hoe alle 
verkeersstromen lopen op deze 
kruispunten. De aantallen die hieruit 
komen worden gebruikt voor het 
nieuwe ontwerp van de kruispunten. 

Privacy
Bij het uitvoeren van dit onderzoek 
is rekening gehouden met de 
privacy van de weggebruikers. 
De camera’s hangen hoog aan de 

lichtmasten en hebben een lage 
resolutie. Hierdoor worden alleen 
de vormen van de weggebruikers 
vastgelegd en is het niet mogelijk 
om gezichten en kentekenplaten te 
herkennen. Weggebruikers komen 
dus nooit herkenbaar in beeld. De 
beelden worden maximaal 30 dagen 
opgeslagen en daarna defi nitief 
vernietigd. De beelden worden 
alleen gebruikt voor het uitvoeren 
van dit onderzoek.

Camera-analyse biedt inzicht
Het gebruik van camera's is 
minder foutgevoelig dan menselijke 
waarnemers op locatie. Omdat 
de camera’s op een hoogte 
van minimaal 3,5 meter worden 
geplaatst is er beter zicht op 
de gehele situatie. Ook kan 
beeldmateriaal gepauzeerd en 
teruggespoeld worden om de 
situatie nogmaals te bekijken.

Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

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


