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

COLLECTE 

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 

20 oktober
10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur met wethouder  
Bob Vastenhoud
Gebouw Zijlkwartier,  
Van der Marckstraat 19

31 oktober
Inloop tussen 19.30 en  
21.00 uur 
Inwoneravond Oekraïense 
vluchtelingen 
Gemeentehuis

Voortgang opvang asielzoekers 
Vanaf oktober vangen wij maximaal 
100 asielzoekers op in de Power 
City Church. De eerste asielzoekers 
arriveerden op 17 oktober en zij 
blijven in principe tot 1 februari 2023. 
Op 11 oktober organiseerden wij 
een informatieavond waar u vragen 
kon stellen. En op 13 oktober kon 
u een kijkje nemen in de Power 
City Church. Heeft u na deze 
informatiemomenten nog vragen? 
Kijk dan op www.leiderdorp.nl/
crisisnoodopvang. Daar vindt u het 
antwoord op veelgestelde vragen. 
Ook vindt u daar de informatiefilm 
die wij toonden tijdens de 
informatieavond op 11 oktober. 

Belangrijke gegevens
Wilt u een vraag stellen, een melding 
doen of een klacht indienen? Dat 
kan op de volgende manieren. 
 - Bij vragen, meldingen en klachten 

over of bij de opvanglocatie belt u 
de veiligheidsregio:  
06 25 45 66 87.

 - Als u de politie wilt spreken, maar 
er is geen sprake van spoed, belt 
u 0900 8844.

 - Bij een acute en/of 
levensbedreigende situatie belt 
u 112.

 - Een melding aan de gemeente 
kunt u doen op verschillende 
manieren:
o www.leiderdorp.nl/formulieren/

contactformulier 
o info@leiderdorp.nl
o 071 54 58 500.

Over de opvang van de 
asielzoekers
De vluchtelingen komen gefaseerd 
aan, in groepen van ongeveer 20. 

Alle asielzoekers zijn alleenreizende 
mannen, die ouder zijn dan 18 
jaar en staan geregistreerd als 
asielzoeker. Zij komen uit een land 
dat niet veilig is.

Als gemeente vinden wij de 
veiligheid van onze inwoners 
belangrijk. Daarom heeft de 
gemeente voorwaarden aan de 
opvang gesteld. Bijvoorbeeld:
 - Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in 

de week minimaal 2 beveiligers 
aanwezig.

 - Er is 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week een locatiebeheerder 
aanwezig.

 - Voor de asielzoekers wordt 
dagbesteding geregeld, zodat zij 
zich niet vervelen.

 - Als een asielzoeker overlast of 
een incident veroorzaakt en er 
geen directe of schappelijke 
oplossing mogelijk is, wordt een 
locatieverbod opgelegd en wordt 
hij direct overgeplaatst.

De asielzoekers moeten zich 
houden aan de huisregels van 
de opvanglocatie. Een document 
met de regels vindt u op www.
leiderdorp.nl/crisisnoodopvang. 

Volgende bijeenkomst
Over een aantal weken organiseren 
wij een nieuwe bijeenkomst. 
Daarin blikken we terug op de 
periode sinds de aankomst van de 
asielzoekers. En we horen graag 
of er andere aandachtspunten zijn. 
Hierover leest u later meer informatie 
in Gemeente aan Huis, op onze 
website of social media. Direct 
omwonenden ontvangen een brief. 

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Burgemeester Laila Driessen verwelkomt de eerste asielzoekers in de Power 
City Church

Inwoneravond Oekraïense 
vluchtelingen op 31 oktober
De gemeente Leiderdorp gaat 
ongeveer 90 vluchtelingen 
uit Oekraïne opvangen in de 
Statenhof. Wij verwachten dat 
deze mensen er vanaf eind 
oktober komen te wonen. 
Heeft u vragen over deze 
opvang? Dan bent u welkom 
op de inwoneravond op 31 
oktober. Deze vindt plaats in het 
gemeentehuis. U kunt tussen 
19.30 en 21.00 uur inlopen. 

Waarom vangen wij 
vluchtelingen uit Oekraïne op?
Sinds de inval van Rusland 
in Oekraïne is er een 
vluchtelingenstroom op gang 
gekomen richting onder andere 
Nederland. In Nederland worden 
op dit moment ongeveer 75.000 
Oekraïense vluchtelingen 
opgevangen. Daarvan neemt 
Leiderdorp er 100 voor zijn 
rekening. 

Binnen de gemeente zijn 
wij op zoek gegaan naar 
geschikte locaties waar wij op 
een respectvolle en humane 
manier opvang kunnen verlenen 
aan deze vluchtelingen. De 
appartementen die in de 
Statenhof worden gerealiseerd, 
zijn een goede oplossing. 

Wanneer komen de 
Oekraïense vluchtelingen? 
Op dit moment wordt er nog 
gewerkt in de Statenhof. 
De verwachting is dat de 
appartementen eind oktober 
klaar zijn. Dan krijgen de eerste 
Oekraïense vluchtelingen hier 
een plaats. Dit zijn in eerste 

instantie Oekraïners die al in 
Leiderdorp worden opgevangen. 
Deze mensen verblijven nu 
bij particulieren thuis of in 
appartementen en woningen van 
Rijnhart Wonen.

In principe blijven de mensen een 
half jaar in de Statenhof. Maar als 
dat nodig is kan de huurperiode 
met een half jaar worden 
verlengd.

Hoe ziet de Statenhof eruit? 
De Statenhof is een oud 
kantoorpand. Het wordt 
nu omgebouwd tot een 
appartementencomplex met acht 
verdiepingen. De appartementen 
zijn bestemd voor de verhuur 
aan internationale studenten. 
Daarom zorgt de keuze voor 
de Statenhof niet voor langere 
wachtlijsten voor een woning 
voor Leiderdorpse inwoners.

De vluchtelingen uit Oekraïne 
krijgen een plek op de eerste 
verdieping. Deze verdieping 
bestaat uit 36 appartementen 
van verschillende groottes. Alle 
appartementen zijn gemeubileerd 
en hebben een eigen keuken 
en badkamer waarmee zij 
zelfvoorzienend zijn.

Meer informatie
Wij hopen u te ontmoeten op de 
informatieavond op 31 oktober. 
Heeft u al eerder vragen? Bekijkt 
u dan onze lijst met vragen en 
antwoorden op www.leiderdorp.
nl/oekraine. U kunt ook e-mailen 
naar info@leiderdorp.nl, of bellen 
naar 071 54 58 500.

Samen veilig in het verkeer, zorg 
voor goed zicht!
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 temperatuur 
daalt, het regent vaker. Ook laat de 
eerste nachtvorst niet lang op zich 
wachten. Dit betekent dat extra 
maatregelen nodig zijn om voldoende 
zicht te hebben. Maar zorg er ook voor 
goed zichtbaar te zijn in het verkeer. 
Samen kunnen hier iets aan doen, doet 
u mee?

Kou en regen zorgen ervoor dat 
autoruiten beslaan. Hierdoor is het 
zicht op het overige verkeer minder, 
zeker als het donker is. Controleer 
daarom regelmatig of de ruitenwissers 
nog goed werken. Controleer ook of er 

nog genoeg ruitenwisservloeistof in uw 
auto zit. 

Veeg voordat u wegrijdt de ramen aan 
de buitenzijde even met een wisser. 
Doe dit niet alleen bij de voor- en 
achterruit. Vergeet ook de zijkanten 
niet. Zijn de ramen aan de binnenzijde 
beslagen? Zet dan de ‘raamblower’ of 
verwarming wat hoger. Rijd pas weg 
wanneer alle ramen niet meer beslagen 
zijn. Rijden met beslagen ramen is niet 
alleen gevaarlijk voor uzelf. Het is ook 
voor andere weggebruikers niet veilig. 

Fietsers en voetgangers zijn minder 
goed zichtbaar in het donker. Goede 
fietsverlichting is daarom zeer 
belangrijk.  Ook reflecterende strepen 
op jas en/of tas helpen om u beter 
zichtbaar te maken. 



Mooi Leiderdorp
“Laatst liep ik langs de Dwars tijdens de ‘golden hour’. Prachtig!”. Bedankt 
voor het insturen van deze foto, Yuri van Nierop.

Bespaar door te ventileren en 
voorkom een CO-vergiftiging
Door goed te ventileren bespaart 
u op uw energierekening. Maar u 
verkleint ook de kans op een CO-
vergiftiging. En u voorkomt vocht 
en schimmel. In uw huis komen 
vocht en allerlei luchtjes vrij, zoals 
bij douchen, slapen, drogen, koken 
en uw huis verwarmen. Om gezond 
te kunnen wonen is het belangrijk 
dat u dit vocht en deze luchtjes 
afvoert door goed te ventileren. Met 
ventileren komt er koudere lucht 
naar binnen. Maar deze lucht is wel 
droog. Droge lucht warmt sneller op 
dan vochtige lucht. Dus dat scheelt 
in energiekosten!

Vijf tips voor energiezuinig ventileren
1.  Zorg voor constante aanvoer 

van frisse lucht door:
 a. Ramen op een klein kiertje te 

zetten.
 b. Het ventilatierooster open te 

zetten.

 c. De ventilatiestand van het 
luchtsysteem op de hoogste 
stand te zetten.

2.  Zorg dat het in huis niet kouder 
wordt dan 15ºC.

3.  Als u uw huis naast het 
ventileren ook lucht door deuren 
en ramen wijd open te zetten. 
Zet tijdens het luchten de 
verwarming uit.

4.  Zorg voor minder vocht door:
 a. De muren en de vloer droog 

te maken na het douchen.
 b. De was buiten op te hangen.
 c. Te koken met een deksel op 

de pan.
 d. Na het dweilen de vloeren te 

drogen.
 e. Het condensatievocht van de 

ramen te drogen.
5.  Hang een CO-melder op, zo 

wordt u gewaarschuwd als er 
toch koolmonoxide in uw huis
ontstaat.

Thema-avond Energie in 
De Hoeksteen
Maakt u zich ook zorgen om de 
hoge energieprijzen? Bezoek dan 
de thema-avond over energie. Deze 
organiseren de Energiecoaches, 
Incluzio Leiderdorp en gemeente 
Leiderdorp op dinsdag 1 november 
in de Hoeksteen, Houtschans 107. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en de 
start is om 19.15 uur. Ze geven 
u dan informatie over verbruik en 
besparende maatregelen die u 

zelf kunt nemen. Maar ook over 
maatregelen van de overheid en de 
gemeente. Verder wil de gemeente 
uw ervaring horen over dit thema 
en u kunt vragen stellen. Heeft u als 
huurder nog niet meegedaan aan de 
bespaartegoed actie? 
Dan kunt u dit ook ter plekke 
aanvragen. Aanmelden voor deze 
avond kan op leiderdorp@incluzio.nl 
of 071-5413536.  

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Bezoek een 
duurzaam 
huis tijdens 
de Nationale 
Duurzame 
Huizenroute!
Op 29 oktober en 5 november 
is het tijd voor de tiende editie 
van de Nationale Duurzame 
Huizenroute. Wilt u aan de slag met 
verduurzaming van uw huis? Of 
gaat u binnenkort verbouwen? Leer 
dan van hoe anderen dit hebben 
gedaan. Tijdens de route kunt u 
een kijkje nemen bij huiseigenaren 
die al duurzaamheidsmaatregelen 
hebben genomen. Zij delen hun 
ervaringen en beantwoorden 
vragen. Ook in Leiderdorp kunt u 
een duurzaam huis bezoeken. 

Via de website 
duurzamehuizenroute.nl kunt u 
ook de rest van het jaar vragen 
stellen aan huiseigenaren met een 
duurzaam huis. 

Heeft u zelf een duurzaam huis? 
Dan kunt u dat deze twee dagen 
openstellen voor bezoekers. U kunt 
laten zien welke maatregelen u 
allemaal heeft genomen. 

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

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



BEKENDMAKINGEN  
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Driegatenbrug
Plaatsen zonnepanelen (OLO 
7313977 - LDPZ2022-000267)

Locatie: Zijlstroom 137
Datum ontvangst: 10 oktober 2022

Achthoven
Verbouwing wagenschuur tot 
hobbyruimte (OLO 7322535 - 
LDPZ2022-000272)
Locatie: Achthovenerweg 60
Datum ontvangst: 13 oktober 2022

Opfriscursus voor autobestuurders 
vanaf 50 jaar
Veilig Verkeer Nederland 
organiseert Opfriscursussen Auto 
in gemeente Leiderdorp
We willen allemaal zo lang mogelijk 
onze eigen boodschappen blijven 
doen. Makkelijk een bezoekje 
brengen aan een vriend of familielid. 
Zolang u dit kunt blijven doen, 
heeft u uw vrijheid. Maar u wordt 
wat ouder. Het verkeer vraagt veel 
van uw aandacht. Hoe zorgt u 
dan dat u zo lang mogelijk mobiel 
blijft? Iedereen die zich dat weleens 
afvraagt, kan meedoen met de VVN 
Opfriscursus Auto van Veilig Verkeer 
Nederland. In opdracht van de regio 
Holland-Rijnland organiseren we 
dit jaar twee VVN Opfriscursussen 
Auto. Dit is voor 50-plussers uit 
gemeente Leiderdorp en gemeente 
Zoeterwoude. Het is kosteloos 
en op een locatie in de buurt. 
Daarnaast is het ook nog eens 
gezellig!

Wat gaan we doen? 
Tijdens de opfriscursus gaan we in 
op verkeersregels. Maar daarnaast 
ook vooral in op factoren die de 
rijvaardigheid beïnvloeden. We gaan 
actief aan de slag met onderwerpen 
die voor problemen kunnen 
zorgen bij verkeersdeelname. Dit 
zijn bijvoorbeeld veranderende 
fysieke vaardigheden, veel 
voorkomende ongevalsfactoren 
en verkeerssituaties. We gaan 
in op persoonlijke uitdagingen, 
hoe deze van invloed zijn op de 
verkeersveiligheid. Ook bieden 
we handvatten om met deze 
uitdagingen om te gaan. 

De cursus bestaat uit twee 
bijeenkomsten van twee uur. Deze 
bijeenkomsten zijn informeel. We 
nemen de deelnemers mee in de 
alledaagse dingen van de dag. We 
laten zien hoe verkeersveiligheid 
daarin een rol speelt. Door 

middel van gesprekken onderling, 
vragen en opdrachten maken 
we deelnemers bewust van 
verkeersveiligheid en hun eigen 
rol daarin. Daarnaast wordt er een 
individuele praktijkrit aangeboden. 
Dit is onder begeleiding van een 
gecertificeerde rijinstructeur. Het is 
geheel vrijblijvend. Als u interesse 
heeft in deze praktijkrit, geef dit dan 
aan bij uw aanmelding.

Hoe meld ik me aan?
We organiseren dit jaar twee 
cursussen in Leiderdorp. U wordt 
op beide dagen verwacht.

• Optie 1 – dagdeel: ochtend
 Woensdag 16 en woensdag 

23 november 2022 
 Tijdstip cursus beide dagen 

10.00 – 12.00 uur.
 Aanmelden kan telefonisch 

op nummer 088-5248838, via 
e-mail naar steunpuntwest@
vvn.nl. Het kan ook op de 
website van VVN: https://vvn.
nl/agenda/zuid-holland/vvn-
opfriscursus-auto-leiderdorp-
ochtend 

• Optie 2 – dagdeel: middag 
 Woensdag 16 en woensdag 

23 november 2022 
 Tijdstip cursus beide dagen 

13.00 – 15.00 uur.
 Aanmelden kan telefonisch 

op nummer 088-5248838, via 
e-mail naar steunpuntwest@
vvn.nl. Het kan ook op de 
website van VVN: https://vvn.
nl/agenda/zuid-holland/vvn-
opfriscursus-auto-leiderdorp-
middag 

Deelname is gratis, maar let op: 
vol=vol! Een week voordat de 
cursus begint, ontvangt u de laatste 
informatie.

VERLEEND
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning  
(OLO 7210067 - LDPZ2022-000235)
Locatie: Schoutenstraat 1
Datum besluit: 11 oktober 2022

Boterhuispolder
Bouwen van een schuilstal t.b.v 
hobbymatig houden van schapen 
(OLO 6523647 - LDPZ2021-000350)
Locatie: Zijldijk 32 A
Datum besluit: 12 oktober 2022

Ouderzorg
Plaatsen van een uitbouw op de 
2e verdieping (OLO 7217089 - 
LDPZ2022-000236)
Locatie: Baljuwstraat 17
Datum besluit: 13 oktober 2022

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

Achthoven
Verbouwing van wagenschuur tot 
gastenverblijf (OLO 7137575 - 
LDPZ2022-000205)
Locatie: Achthovenerweg 60
Datum intrekking: 13 oktober 2022

GEWEIGERD  
(reguliere procedure)

Achthoven
Plaatsen van een buitentrap naar de 
kapverdieping van het bijgebouw 
(OLO 7114067 - LDPZ2022-000200)
Locatie: Achthovenerweg 5
Datum besluit: 13 oktober 2022

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

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Winkelhof
Plaatsen van een overkapping bij het 
laad/los perron van de Dirk   
(OLO 7180947 - LDPZ2022-000223)
Locatie: Winkelhof 58
Datum besluit: 6 oktober 2022

Zijlkwartier
Realiseren van een vrijstaand 
bijgebouw achter de woning  
(OLO 7079623 - LDPZ2022-000185)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 
228
Datum besluit: 10 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. 

MELDINGEN
Een Halloween buurtfeest in de 
Waterbieskreek op 31 oktober 2022 
van 18.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Waterbieskreek op de 
parkeerplaats achter huisnummer  
11 en 13
Datum melding: 10 oktober 2022

Toestemming voor het afzetten 
van drie parkeervakken aan de 
Cor Gordijnsingel in de periode 
van 17 oktober tot en met 23 
december 2022, ten behoeve 
van materiaalopslag voor 
onderhoudswerkzaamheden aan 
woningen in opdracht van Rijnhart 
Wonen.

VASTGESTELD 
BESTEMMINGSPLAN
Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Parapluplan woongebruik en 
kamerverhuur Leiderdorp’
De gemeenteraad stelde op 10 
oktober 2022 het bestemmingsplan 
‘Parapluplan woongebruik en 
kamerverhuur Leiderdorp’ vast. 
Vanaf 20 oktober 2022 kunt het 
vastgestelde bestemmingsplan 
bekijken. Vanaf 21 oktober 2022 kunt 
u hier tegen in beroep gaan.

Waarom?
Met dit bestemmingsplan komt 
in Leiderdorp een verruiming van 
de regels voor kamerverhuur. Het 
verhuren van een kamer in uw 
woning is nu niet toegestaan. Op 
het moment dat het vastgestelde 
bestemmingsplan van kracht wordt 
mag dat volgens de ‘hospitaregeling’. 
De hoofdbewoner mag onder 
bepaalde voorwaarden maximaal 
twee kamers uit de woning verhuren. 
Deze kamers mogen niet zelfstandig 
bewoonbaar zijn. Hieraan kan worden 
voldaan als bijvoorbeeld de keuken 
in de woning door alle bewoners 
wordt gedeeld. Het opsplitsen van 
de woning is niet toegestaan. Het 
paraplubestemmingsplan geldt in 
heel Leiderdorp.

Wilt u het plan bekijken?
Dat kan digitaal op www.
ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.BPwoongebruik. 
VG01). Doet u dit liever op papier 
dan kan tijdens openingstijden bij de 
receptie in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan kan 
binnen de beroepstermijn door 
belanghebbenden beroep worden 
ingesteld. Dit moet bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. De termijn voor het 
instellen van beroep start op 21 
oktober 2022. Het duurt tot en met 1 
december 2022.
Het beroepschrift kunt u ook 
digitaal opsturen via https://loket.
raadvanstate.nl/digitaal-loket. 
Daarvoor moet u gebruik maken van 
DigiD. Dit loket is alleen bedoeld voor 
burgers. Advocaten, bedrijven en 
bestuursorganen kunnen niet via dit 
loket werken. Op de site vindt u meer 
informatie.

Wanneer gaat het 
bestemmingsplan in? 
(inwerkingtrededing)
Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking voor 

het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan gaat in op 
de eerste dag na het aflopen 
van de beroepstermijn. Dit geldt 
niet als er een verzoek om een 
voorlopige voorziening is gedaan 
(schorsingsverzoek). De persoon 
die beroep instelt kan daarom ook 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen. Dit moet 
bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, op eerdergenoemd adres.
Laat dan duidelijk weten dat u 
beiden doet. U kunt een verzoek om 
voorlopige voorziening ook later in de 
beroepsprocedure doen.

Informatie
Voor vragen over de gang van zaken 
van het bestemmingsplan kunt 
u contact opnemen met Kristian 
Lievense. Dat kan door te bellen naar 
(071) 54 58 500 of te mailen naar 
k.lievense@leiderdorp.nl.

VERKEERS-
BESLUITEN
VERKEERSBESLUITEN VOOR 
HET AANWIJZEN VAN 2 
PARKEERPLAATSEN VOOR HET 
OPLADEN VAN ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN.
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 19 oktober 
2022 besloten tot het aanwijzen van 
2 parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat 
hierbij om de volgende plaatsen:
 - Wilhelminastraat ter hoogte van 

perceelnummer 39 te Leiderdorp 
 - Nijenrode ter hoogte van de 

Van der Valk Boumanweg 
perceelnummer 25 te Leiderdorp 

 - Vossiuslaan ter hoogte van het 
kruispunt Langedijkdreef te 
Leiderdorp 

 - Hella Haassestraat ter hoogte van 
perceelnummer 1 te Leiderdorp 

 - Klimopzoom ter hoogte van 
perceelnummer 102 te Leiderdorp 

Hiervan worden er bij de 
Klimopzoom, Hella Haassestraat 
en Wilhelminastraat in de eerste 
instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 19 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 
19 oktober 2022 tot en met 30 
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 30 november 2022 de tijd.


