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

COLLECTE 

9 t/m 15 oktober 2022
Nederlandse Brandwonden 
Stichting

9 t/m 29 oktober 2022
Vrije periode (herfstvakantie)

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

AGENDA 

13 oktober
10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur met wethouder Bob 
Vastenhoud
Rijnhart Wonen, Bolderikkamp 12

17 oktober
Raadsinformatieavond
Vanaf 20.30 uur
Raadszaal gemeentehuis

Zicht hebben en zichtbaar zijn is belangrijk 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. De dagen worden al weer 
korter. Ook gaan we ’s morgens al 
weer in het donker op pad en in de 
avond gaan we vaker in het donker 
de weg op. Als het dan ook nog 
regent is goed zichtbaar zijn en zicht 
hebben extra belangrijk. Samen 
kunnen we hier iets aan doen, doet 
u mee?

Bijna alle fi etsers (95%) vinden het 
gevaarlijk om in het donker geen 
verlichting aan te hebben. In het 
donker en bij slecht zicht is het 
verplicht verlichting aan te hebben. 
Het gebruik van losse fi etslampjes 
is toegestaan. Deze mag u in plaats 
van op uw fi ets ook vastmaken 
aan uw kleding of op uw tas. Dit 
mag alleen op het bovenlichaam. 
Het bevestigen van lampjes op je 
hoofd, armen of benen is dus niet 
toegestaan. Vaste fi etsverlichting 
heeft echter veel voordelen boven 
losse lampjes. 

Staat de straatverlichting aan? 
Dan is het tijd je fi etsverlichting aan 
te zetten. Ook bij regen of mist 
is verlichting verplicht. Bij regen, 
schemering en in het donker valt 
felle of lichtgekleurde kleding het 
beste op. Refl ecterende strips 
helpen ook om beter op te vallen.

Voor automobilisten gelden veel 
regels voor het gebruik van de 
verlichting. In het donker moet u 
uw autoverlichting gebruiken. Maar 
ook overdag als het zicht slecht is, 

bijvoorbeeld door mist. Verder zijn 
de volgende regels belangrijk:
• Dimlicht
 Overdag bij slecht zicht mag u 

het dimlicht gebruiken. In het 
donker is het dimlicht verplicht. 
De dimlichten hoeven niet aan 
als de mistlichten branden. 
Branden de dimlichten en 
mistlichten aan de voorkant van 
de auto tegelijk? Dan bestaat 
de kans dat de weerspiegeling 
van uw eigen dimlicht u 
verblindt.

• Groot licht
 Groot licht mag u in het 

donker gebruiken, als u geen 
tegenligger tegenkomt. Als u 
vlak achter een ander voertuig 
zit, is groot licht verboden. 
U mag groot licht binnen en 
buiten de bebouwde kom 
gebruiken.

• Mistlicht
 Het mistlicht aan de voorkant 

mag u alleen gebruiken als 
mist, sneeuwval of regen het 
zicht ernstig belemmeren. Het 
mistachterlicht mag u alleen 
gebruiken als het zicht minder 
is dan 50 meter is bij mist of 
sneeuwval. Bij zware regen 
mag u het mistachterlicht niet 
gebruiken. Als de mistlichten 
branden, hoeven de dimlichten 
niet aan.

• Achterlichten
 De achterlichten moeten altijd 

samen branden met groot licht, 
dimlicht, stadslicht of mistlicht.

• Derde remlicht
 Is uw auto van na 30 

september 2001? Dan moet 
uw auto een derde rood 
remlicht hebben.

Verkeerd afgestelde verlichting 
kan verblinden
Als de verlichting van uw auto 
verkeerd afgesteld staat, kan die 
andere weggebruikers verblinden. 
Daardoor ontstaan mogelijk 
gevaarlijke situaties. De eigenaar 
van een auto is verantwoordelijk 
voor een goede afstelling van de 
lampen.

Rijd rustiger als het regent
Voor zowel fi etsers als 
automobilisten is het belangrijk 
om op je snelheid te letten als het 
regent. Door het natte wegdek heeft 

u al snel een langere remweg. Dat 
kan uiteraard ernstige gevolgen 
hebben als u te hard rijdt. Maar ook 
als u te weinig afstand houdt tot 
uw voorligger. Verminder daarom 
uw snelheid en houd afstand tot 
andere weggebruikers. Dit om in 
alle situaties goede veiligheid te 
garanderen. 

Over het algemeen is het als het 
regent ook donkerder. Het is 
daarom belangrijk om uw lichten 
aan te doen, om goed te zien en 
gezien te worden. 

Gebruikt u een houtkachel? 
Zo doet u dat veilig
Het begint buiten kouder te 
worden en de gasprijzen zijn 
hoog. U wilt er warm bij zitten. 
Een houtkachel of openhaard is 
ideaal voor veel mensen. Zorg 
dan dat u veilig stookt. Dit om een 
schoorsteenbrand te voorkomen.

Met 4 simpele stappen verkleint u 
de kans op een brand
1.  Bel een schoorsteenveger en 

laat uw schoorsteen minimaal 
1x per jaar vegen.

2.  Stook volgens de Zwitserse 
methode. Meer informatie 

hierover vindt u op 
hollandsmiddenveilig.nl/
onderhoud-je-schoorsteen.

3.  Zorg voor een emmer met zand 
of zout naast de houtkachel.

4.  Hang een CO-melder op. Meer 
informatie hierover vindt u op 
hollandsmiddenveilig.nl/hang-
een-koolmonoxidemelder-op. 

Gaat het toch mis sluit de 
schoorsteenklep, ga naar buiten en 
bel direct 112.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met info@vrhm.nl

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Raadsinformatieavond
Op maandag 17 oktober vindt er 
een Raadsinformatieavond plaats 
om 20:30 uur. De informatieavond 
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:

20.30 – 21.15 uur: 
Programmabegroting 2023
21.30 – 22.15 uur: 
Nota Parkeren

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.



Mooi Leiderdorp
‘Vanmiddag door de Munnikenpolder gefi etst. Dat leverde mooie spiegeltjes 
op met de wolken”. Bedankt voor het insturen van deze foto, Els Jasperse.

Winterkleding erin, zomerkleding 
eruit
Een aantal weken geleden liepen 
we nog in zomerkleding. Nu valt 
er regelmatig een regenbui. Ook 
verkleuren de eerste bladeren 
aan de bomen. Het is duidelijk 
dat de herfst is begonnen. Breng 
uw kleding daarom naar de 
textielcontainer. In dit artikel vertellen 
wij u meer over het inleveren van uw 
kleding. 

Geef uw kledingstuk een tweede 
kans
Dit is het moment om zomerkleding 
op te ruimen. Een aantal 
kledingstukken zullen niet geschikt 
meer zijn om volgend voorjaar 
weer aan te trekken. Die broek, 
t-shirt, overhemd of zomerjas was 
al een tijdje niet meer goed. U doet 
uzelf geen plezier om deze kleding 
te bewaren voor volgend jaar. 
Uiteindelijk komt u over een half jaar 
tot dezelfde conclusie. U trekt deze 
kleding niet meer aan. 

Stop deze kleding daarom in
een Sympany textielcontainer. 
Hiermee geeft u het een nieuwe 
kans. Bijvoorbeeld als kledingstuk 
voor een ander. Maar ook kleding 
dat niet meer door een ander 
gedragen kan worden mag in de 
container. Sympany werkt namelijk 
met diverse partners samen. Dit 
om er bijvoorbeeld nieuw garen 
van te kunnen maken. Hiervan 
wordt nieuwe stof of een nieuw 
kledingstuk gemaakt.

Meer dan alleen kleding is 
welkom
Naast kleding zijn ook bedtextiel, 
schoenen, woontextiel en 
kledingaccessoires welkom. Denk 
bij bedtextiel aan lakens en hoezen. 
Woontextiel zijn bijvoorbeeld 
hand- en theedoeken of gordijnen. 
Accessoires zijn petten, tassen, 
riemen en dassen. Zorg dat u het 
textiel goed verpakt in de container 
stopt. Hierdoor is het beschermd 
tegen vuil en vocht. Textiel dat 
nat of vies is hoort niet in de 
textielcontainer. Dit hoort bij het 
restafval. Schoenen kunt u inleveren 
per paar samengebonden met de 
veters of een elastiek.

Bent u op zoek naar een 
textielcontainer? De dichtstbijzijnde 
container vindt u eenvoudig op
https://www.sympany.nl/

Meer informatie: www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden

Inspireer je buren met jouw duurzame woning en doe mee 
aan de Nationale Duurzame Huizen Route! Heb jij ervaring 
met bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of radiatorfolie? 
Laat het zien op 29 oktober en 5 november en deel jouw 
tips met bezoekers. 

Help je buur met jouw duurzame huis

Al 10 jaar duurzame verhalen

U test uw rookmelders toch ook?
Weet u zeker dat uw rookmelders 
werken als u ze echt nodig heeft? 
Als u slaapt ruikt u niets. Gelukkig 
werken uw oren wel en kan een 
rookmelder u op tijd waarschuwen 
bij brand. U weet zeker dat uw 
rookmelders het doen, door ze 
maandelijks te testen. Het is zo 
gedaan door op de testknop te 
drukken en deze even vast te 
houden. Op een trap gaan staan 
is meestal niet nodig. U kunt de 
testknop met een bezemsteel of 
paraplu vanaf de vloer indrukken.

Het is belangrijk om de batterij van 
de rookmelder te blijven controleren, 
zodat de batterij op tijd wordt 
vervangen. Zo weet u zeker dat hij 
piept als het nodig is en voorkomt u 
dat hij u op een koude winternacht 
wakker piept, omdat de batterij leeg 
is.

Heeft u rookmelders met een 
éénjarige batterij vervang deze 
dan elk jaar op een vast moment, 
bijvoorbeeld in de kerstvakantie. 
De brandweer raadt rookmelders 
aan waarbij de batterijen het tien 
jaar lang doen, zo hoeft u minder 
vaak de batterij te vervangen en 
bent u minder geld kwijt.  Als u een 
datumsticker op de rookmelder 
plakt wanneer u een nieuwe batterij 
plaatst, weet u altijd wanneer de 
batterij voor het laatst vervangen is.

Doet uw rookmelder het niet na 

vervanging van de batterij, koop 
dan een nieuwe rookmelder. 
Op elke rookmelder staat een 
houdbaarheidsdatum; vervang de 
rookmelder na
deze datum. Dit is meestal na 
10 jaar.

Tip: Test uw rookmelder de eerste 
maandag van de maand wanneer 
landelijk de sirenes getest
worden; zo vergeet u het niet.

Wilt u meer informatie 
over rookmelders en de 
rookmelderplicht? Kijk dan op 
www.rookmelders.nl

Kom kijken 
in de crisis-
noodopvang
Vanaf half oktober vangt 
de gemeente de eerste 
asielzoekers op in het gebouw 
van de Power City Church 
in Leiderdorp. Op deze 
locatie worden maximaal 100 
asielzoekers opgevangen. 
De opvang duurt tot februari 
2023. Met deze tijdelijke 
crisisnoodopvang wil de 
gemeente Leiderdorp het 
COA helpen. 

Wij kunnen ons voorstellen 
dat u nieuwsgierig bent naar 
hoe de opvanglocatie er 
van binnen uitziet. Wij willen 
u daarom uitnodigen om 
te komen kijken. Dit is nog 
voordat de vluchtelingen 
komen.

U bent daarom van harte 
welkom om langs te komen 
voor een rondleiding. Dat kan 
op donderdag 13 oktober 
tussen 18.00-19.30. Het 
adres is Elisabethhof 5, 2353 
EW Leiderdorp. 

LAILA 
BURGEMEESTER LEIDERDORP

            Hij 
hangt, zo 
gepiept!

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Plaatsen en bekleden van een 
container (OLO 7285225 - 
LDPZ2022-000263)
Locatie: Eikenlaan 25
Datum ontvangst: 28 september 
2022

Achthoven
Realiseren van een tijdelijke inrit 
bouwverkeer aan de achterzijde van 
het nieuwbouwproject Doeszicht 
(OLO 7309503 - LDPZ2022-000264)
Locatie: achter Hoofdstraat 205 – 
229 (kadastraal perceelsectie C, 
nummer 410)
Datum ontvangst: 7 oktober 2022

Een kapvergunning voor 
twee Platanen x Hispanica 
(Esdoornbladige plantaan) (OLO 
7287913). De reden van de kap is 
dat op de locatie van de bomen 
herstraat wordt en de parkeervakken 
aldaar worden aangepast en 
verbreed. De kap geeft tevens de 
andere twee Platanen de ruimte om 
verder te groeien. 
Locatie: Ereprijskamp
Datum aanvraag: 29 september 2022
Herplantplicht: Er worden 
twee Populus tremula Tapiau 
(Ratelpopulier) geplant op de Persant 
Snoepweg ter hoogte van de 
autowasstraat bij het tankstation.

VERLEEND
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Constructieve wijziging ( OLO 
7206551 - LDPZ2022-000234)
Locatie: Anna van Saksenstraat 10
Datum besluit: 7 oktober 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

VERLEEND

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
promotie/verkoop van Ziggo op 
8 oktober 2022 van 09.00 uur tot 
17.00 uur
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 4 oktober 2022

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
promotie/verkoop van Ziggo op 
20 oktober 2022 van 08.00 uur tot 
14.00 uur
Locatie: Winkelcentrum Santhorst
Datum besluit: 10 oktober 2022

Een evenementenvergunning voor 
een Halloweenfeest op 29 oktober 
2022 van 18.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie: Wagenmaker
Datum besluit: 6 oktober 2022

Een ontheffing geluid buiten 
regulieren werktijden op 5 en 6 
november en op 3 en 4 december 
2022
Locatie: Oostzijde HSL Leiderdorp
Datum besluit: 10 oktober 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

NOODKAP

Een Populus Canadensis (Canadese 
Populier) aan de Persant Snoepweg 
ter hoogte van de McDonalds. De 
boom is dusdanig beschadigd dat 
deze gekapt moet worden. De boom 
wordt vervangen door een Populus 
Canadensis (Canadese Populier)

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 12 oktober 
2022 besloten tot het aanwijzen van 
2 parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat 
hierbij om de volgende plaatsen:
 - Brugwacht ter hoogte van 

perceelnummer 47 te Leiderdorp 
 - Weidemolen ter hoogte van 

perceelnummer 4 te Leiderdorp 
 - Windrust ter hoogte van entree 

perceelnummer 35 t/m 67 te 
Leiderdorp 

 - Laan van Ouderzorg ter hoogte 
van het kruispunt Splinterlaan te 
Leiderdorp 

 - Oosterschans ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 1 t/m 21 
te Leiderdorp 

Het college heeft eveneens op 
12 oktober 2022 besloten tot het 
aanleggen van gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Het 
gaat hierbij om de volgende plaatsen:
 - Hoogmadeseweg ter hoogte van 

perceelnummer 20 te Leiderdorp
 - Wilddreef ter hoogte 

van garagebox 10g te 
Leiderdorp  

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 12 oktober 
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 
12 oktober 2022 tot en met 23 
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 23 november 2022 de tijd.


