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

COLLECTE 

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

30 oktober t/m 5 november 
2022
Diabetes Fonds

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

AGENDA 

1 november
Thema-avond Energie
Aanmelden op  
leiderdorp@incluzio.nl of  
071-5413536
Inloop vanaf 19.00 uur,  
start 19.15 uur
Hoeksteen, Houtschans 107

Terracotta bloempotkachels
Door de hoge energieprijzen worden 
mensen creatief in het verwarmen 
van hun huis. De terracotta 
bloempotkachel is een alternatieve 
verwarming. Deze zien we steeds meer 
verschijnen. De brandweer snapt dat 
u niet in de kou wilt zitten deze winter. 
Toch zijn er echt betere en vooral 
veiligere oplossingen.

De bloempotkachel bestaat uit 
meerdere waxinelichtjes. Deze staan 
onder een terracotta bloempot die 
op z’n kop staat. De terracotta pot 
wordt verwarmd door warmte van de 
kaarsjes. Om het huis te verwarmen 
heeft u meerdere bloempotkacheltjes 
nodig. De warmte van de 
waxinelichtjes is namelijk lang niet zo 
efficiënt als een gewone kachel.

Niet goedkoper
Een bloempotkacheltje is niet 
goedkoper dan gas. Pas als u 4 euro 
per kuub gas betaalt, is dit goedkoper. 
Maar dan alleen met de goedkoopste 
waxinelichtjes. De pot verwarmt ook 
niet de hele kamer, zoals een radiator. 
Dus u moet er echt naast zitten om het 
warm te krijgen.

Als de theelichtjes minder lang branden 
dan op de verpakking staat, wordt het 
al gauw minder voordelig. De prijs van 
die waxinelichtjes gaat nu ook vast 
omhoog omdat dit nu een trend is.
Bovendien worden ze gemaakt van 
olie, die prijs stijgt ook weer. Maar 
buiten dat zijn er grote nadelen.

Risico’s
Door de pot kan de warmte niet weg. 
Er is kans dat naast het lontje ook het 
kaarsvet gaat branden. Dit brandende 
kaarsvet gaat druipen. Brandend 
kaarsvet veroorzaakt meer hitte. 
Hierdoor wordt de houder te heet. Zo 
kan de bloempot kapot klappen. Dit 
met alle gevolgen van dien.

Naast de brandveiligheid brengt het 
ook gezondheidszorgen met zich mee. 
In veel waxinelichtjes

zit petroleum. Dat kan de lucht 
vervuilen met fijnstof en koolmonoxide. 
Bij weinig tot geen ventilatie kunt u 
een koolmonoxidevergiftiging krijgen. 
Eén kaarsje is nog niet schadelijk als 
u het ergens in een hoekje brandt. 
Meerdere waxinelichtjes kunnen slecht 
zijn voor de gezondheid. Dus hang een 
koolmonoxidemelder op en ventileer 
goed als u veel kaarsjes brandt. Zet 
een luikje open of het raam op een 
kiertje. Dan bent u de warmte van de 
potten al snel kwijt. U kunt de potten 
beter helemaal niet gebruiken.

Tips waarmee u wel veilig energie 
bespaart 
• Begin met een warmte trui, een 

(elektrisch) dekentje of maak een 
kruik.

• Open overdag de gordijnen en 
gebruik de zon om het huis te 
verwarmen. Sluit ‘s avonds de 
gordijnen om de warmte binnen te 
houden. Let erop dat de gordijnen 
niet de verwarming bedekken. Dan 
blijft de warmte namelijk tussen het 
gordijn en het raam.

• Sluit alle deuren in huis en verwarm 
losse ruimtes. Op deze manier 
is het warm op de plek waar u 
bent. U verspilt dan geen warmte 
waar het niet nodig is. Dit scheelt 
ongeveer 200 euro per jaar. Met de 
deuren dicht verspreidt brand zich 
ook minder snel. Voor het geval er 
ooit brand uitbreekt. Het is met de 
deuren dicht wel belangrijk dat er 
rookmelders hangen in elke ruimte 
waar brand kan ontstaan.

• Plaats radiatorfolie tegen de muur of 
aan de achterkant van een radiator. 
Hierdoor wordt de warmtestraling 
van de radiator teruggekaatst. 
De warmte blijft dan in huis. 
Radiatorfolie kost gemiddeld zo’n  
€ 10 per radiator.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Brandveilig Leven van 
de Veiligheidsregio Hollands Midden. 
brandveiligheid@vrhm.nl

Werkzaamheden Boterhuispolder
In de Boterhuispolder 
lopen er vanaf de Zijldijk tot 
aan de Oude Spoorbaan 
hoogspanningskabels. In het 
recreatiedeel groeien er onder 
deze kabels verschillende 
struiken en ander groen. Het is 
belangrijk dat dit laag blijft. Dit 

om te voorkomen dat het te 
dicht bij de hoogspanningskabels 
komt. Het is nu te hoog 
geworden. Daarom haalt de 
aannemer het groen onder de 
hoogspanningskabels weg. De 
werkzaamheden starten in de 
week van 31 oktober.

Koop voordelig een regenton
Met een regenton vangt u makkelijk 
regenwater op. Hiermee kunt u uw 
planten water geven. Het regenwater 
is kalkvrij. Daarom is het zeer geschikt 
om uw ramen mee te lappen. U 
verbruikt dan minder drinkwater. Ook 
komt het water dat u opvangt niet in 
het riool terecht. 

De gemeente geeft u korting op een 
regenton bij Ranzijn. Op vertoon van 
een waardebon betaalt u slechts 20 
euro voor de regenton. Dit in plaats van 
49,95 euro. De waardebon haalt u op 
bij de receptie van het gemeentehuis. 
U kunt de bon vanaf 31 oktober 
ophalen. Wacht niet te lang want 
op=op!

Zorg voor goed zicht en wees 
zichtbaar 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. Afleiding in het 
verkeer en onjuiste of geen verlichting 
zorgen ervoor dat we minder zien 
in het verkeer. Zeker in de donkere 
maanden is het belangrijk om 
voldoende zicht te hebben èn zichtbaar 
te zijn in het verkeer. Samen kunnen 
we hier iets aan doen, doet u mee?

Geen afleiding in het verkeer. Rij 
mobielvrij, rij MONO
Het lezen of schrijven van berichten 
tijdens het autorijden of op de fiets 
beïnvloedt:
• het zien van de weg en het verkeer
• het reactievermogen
• de controle over de auto of fiets
• het inschatten van verkeerssituaties
• het zien van verkeersborden of 

andere aanwijzingen

Zet op uw I-Phone op ‘Niet storen 
tijdens autorijden’. Gebruik een app op 
uw Android-telefoon. U hoeft het maar 
één keer in te stellen en u rijdt altijd 

MONO. Deze functie werkt ook op de 
fiets. Als u MONO rijdt kunt u altijd uw 
navigatie gebruiken of bellen wanneer 
dit nodig is. En ook voetgangers laten 
bij voorkeur de mobiel in jas of tas.

Zelf zichtbaar zijn, belangrijk voor 
iedereen
Beslagen autoruiten maken het voor 
de bestuurder lastig om alles goed te 
zien. Maar zorgen er ook voor dat de 
bestuurder voor andere weggebruikers 
minder goed zichtbaar is. Zij kunnen 
dan niet zien of de bestuurder hen 
wel gezien heeft. Ze weten dan 
bijvoorbeeld niet of zij voorrang krijgen. 
En dat kan net zo gevaarlijk zijn! Als 
fietser zorg je uiteraard voor de juiste 
verlichting op je fiets, jas en tas. Wat 
ook helpt om goed zichtbaar te zijn is 
reflectiemateriaal op jas en/of kleding. 

En voetgangers dan? Ook voor 
voetgangers is het belangrijk dat zij zelf 
zorgen goed zichtbaar te zijn. Dit kan 
door een reflecterend hesje over de jas 
te dragen of een bandje rond de arm. 
En wandelt u met de hond? Dan kan 
het slim zijn om ook te zorgen dat de 
hond goed zichtbaar is voor anderen.
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Mooi Leiderdorp
“Laantje achter de begraafplaats leeft mee met de seizoenen.”. Bedankt 
voor het insturen van deze prachtige foto, Arjen Korteweg.



Doet u het met licht aan of licht uit?
Fietsen in het donker zonder licht? 
De kans op een ongeluk schiet 
omhoog. Veel fi etsers staan er 
niet bij stil en wagen zich op goed 
geluk in het verkeer. En dat geldt 
niet alleen voor fi etsers. Ook voor 
voetgangers is er nog veel te 
winnen. Hoogste tijd voor extra 
aandacht gedurende de komende 
donkere maanden. Niet met een tik 
op de vingers, maar met de duim 
omhoog. 

De ValOpShop is een ‘pop-up’-
actie die komende tijd onder 
andere de regio Holland Rijnland 
de aandacht opeist. In alle vroegte 
of juist in de avondspits duiken er 
opvallende busjes op in het verkeer. 
Maar alleen als het donker is. Het 
campagneteam deelt ter plaatse 
kadootjes uit aan fi etsers die goed 
zichtbaar zijn. 

Duim omhoog
De ValOpShop wordt 

uitgevoerd door het Bredase 
communicatiebureau Attacom. 
Otto van de Sanden van Attacom 
vertelt: “Met de ValOpShop belonen 
we goed gedrag. We vragen 
fi etsers even te stoppen. Hebben 
ze het licht aan? Dan mogen ze 
in de ValOpShop gratis iets leuks 
uitzoeken. Een fl uoriserend hesje, 
een lampje, refl ector, een lichtgevend 
ventiel… Hebben ze geen licht? 
Ook dan hebben we een iets. Maar 
het belangrijkste is dat we met de 

fi etsers in gesprek gaan en ze zelf 
laten nadenken over hun gedrag”. 

Feestje
Van de Sanden: “Licht aan in het 
donker; daar kun je niet genoeg op 
hameren. Daarom is het goed dat er 
allerlei acties zijn om zichtbaarheid 
te promoten. Wij doen het alleen net 
anders. Geen belerend vingertje of 
een tik op de vingers maar juist een 
beloning. Het moet een feestje zijn. 
En niet alleen voor fi etsers, maar ook 

voor voetgangers. Zij moeten ook 
zorgen dat ze goed zichtbaar zijn. 
Zeker met donkere kleding.”

De ValOpShop is op woensdag 2 
en vrijdag 4 november van 17.00 
tot 20.00 uur in Leiderdorp. Op 
woensdag vindt u de shop op de 
Bloemerdbrug. Op vrijdag is de shop 
op de Statendaalder bij Winkelhof 
aan de zijde van de Engelendaal. 
Meer weten over de ValOpShop? 
Check ook www.valopshop.nl.

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 
gecertifi ceerde 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.

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.  

Muzikale lunch
met muzikaal trio ‘t Valies

Zaterdag 5 november
11.30 – 15.00 uur

Huis van de Buurt Op Eigen Wieken
Valkenpad 5, Leiden

High Tea
Donderdag 10 november

14.00 – 16.00 uur
Van Wijckerslooth

Van Wijckersloothplein 1, Oegstgeest

Feestelijke lunch
Woensdag 9 november

12.30 – 14.30 uur
Scheppingskerk

Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp

Aanmelden via www.incluzioleiden.nl/dagvandemantelzorg2022
Je kunt aanmelden tot 31 oktober 2022

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden!
Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur.

In de week van 10 november zetten wij de mantelzorgers in de schijnwerpers.
Ben jij mantelzorger of ken je er één?

Als blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers nodigen de gemeenten
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude mantelzorgers van harte uit.

Kies één activiteit die jij leuk vindt.

Uitnodiging
Dag van de Mantelzorg 2022

High Tea
Vrijdag 11 november

14.00 – 16.00 uur
Restaurant de Meester

Zuidbuurtseweg 58, Zoeterwoude



BEKENDMAKINGEN  
EN MEDEDELINGEN

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Constructieve doorbraak (OLO 
7336183 - LDPZ2022-000282)
Locatie: Meidoornstraat 32
Datum ontvangst: 19 oktober 2022

Zijlkwartier
Het wijzigen bestemming van snackbar 
naar woning (OLO 7339897 - 
LDPZ2022-000279)
Locatie: Splinterlaan 11
Datum ontvangst: 20 oktober 2022

De Hoven
Realiseren sportkooi (OLO 7339389 - 
LDPZ2022-000283)
Locatie: naast Dijkwacht 63 (kadastraal 
perceel sectie A, nummer 9231 en 
11127)
Datum ontvangst: 20 oktober 2022

Bospoort
Interne verbouwing tankstation 
Bospoort, uitbreiden van een 
bestaand bijgebouw en bestaande 
installatie verplaatsen (OLO 7241165 - 
LDPZ2022-000280)
Locatie: Rijksweg A4 2
Datum ontvangst: 21 oktober 2022

Achthoven
Nieuwbouw brugwachtersonderkomen 
(OLO 7341357 - LDPZ2022-000281)
Locatie: naast Hoofdstraat 205 
(kadastraal perceel sectie C, nummer 
411)
Datum ontvangst: 21 oktober 2022

Een kapvergunning voor een Carpinus 
betulus (OLO 7331405). De reden 
voor de kap is dat de boom aan het 
afsterven is en binnen één jaar dood 
zal zijn. 
Locatie: Rijnenburg ter hoogte van 
nummer 1
Datum aanvraag: 18 oktober 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Carpinus betulus ‘Frans 
Fontaine’ geplant. 

VERLEEND
(reguliere procedure)

Achthoven
Herindelen van de zolder, plaatsen 
dakramen en plaatsen verbindingsgang 
(OLO 6842511 – LDPZ2022-000081)
Locatie: Achthovenerweg 7
Datum beschikking: 18 oktober 2022

Kerkwijk
Diverse constructieve wijzigingen ( OLO 
7170633 - LDPZ2022-000216)
Locatie: Resedastraat 48
Datum besluit: 19 oktober 2022

Kerkwijk
Nieuwbouw van een hospice (OLO 
6197553 - LDPZ2021-000245)
Locatie: Hoogmadeseweg 70
Datum besluit: 19 oktober 2022

Ouderzorg
Vervangen van diverse bruggen  
(OLO 7244901 - LDPZ2022-000246)
Locatie: Persant Snoepweg 1 (Brug 79, 
80 en 83)
Datum besluit: 20 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 verkoop van glutenvrije friet en 
snacks op 26 november 2022
Locatie: Lijnbaan bij Zaailing
Datum besluit: 20 oktober 2022

Een seizoenstandplaatsvergunning 
voor de verkoop van kerstbomen en 
kerstartikelen in december 2022

Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 24 oktober 2022

Verlenging van de 
standplaatsvergunning voor de verkoop 
van bloemen en planten op alle 
vrijdagen en zaterdagen in 2023 
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 24 oktober 2022

Verlengen van de standplaats-
vergunning voor de verkoop van 
Vietnamese snacks voor 2023 op 
vrijdag
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 24 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.

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor het aanwijzen 
van 2 parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 26 oktober 
2022 besloten tot het aanwijzen van 2 
parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen. Het gaat hierbij 
om de volgende plaats:
 - Plataandreef ter hoogte van de 

toegang tot huisnummer 1 t/m 49 te 
Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 26 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 26 
oktober 2022 tot en met 7 december 
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 7 december 2022 de tijd.

Vacature “ Notulist” bij de 
Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp
Wist je dat het bedrag voor het 
Sociaal Domein van de gemeente 
Leiderdorp ongeveer 40% van de 
gemeentelijke begroting beslaat?
Heb je altijd al interesse gehad 
in het Sociaal Domein van de 
gemeente Leiderdorp? 
 
Altijd al een steentje hebben willen 
bijdragen?

Dan is dit is JE kans!

De Adviesraad Sociaal Domein Lei-
derdorp zoekt vanwege het vertrek 
van de huidige notulist een notulist 
voor minimaal vier uur per maand. 
De notulist:
 - Stelt in overleg met de voorzitter 

de agenda vast,

 - Verzorgt de correspondentie 
rond de agenda en nodigt uit en

 - Maakt een verslag van de 
vergadering van de Adviesraad 
(minimaal 6 keer per jaar, maxi-
maal 8 keer).

Voor de werkzaamheden is op 
jaarbasis een bedrag ad € 1.500 
(ex BTW) beschikbaar. Betaling 
geschiedt op basis van facturering 
van de verrichte werkzaamheden 
aan de gemeente Leiderdorp. Voor 
facturering is het noodzakelijk dat 
je ondernemer bent.

Is je interesse gewekt? Waag er 
een belletje (06 57593430) of een 
mailtje aan! Naar Hein van der 
Zande (voorzitter@adviesraadsoci-
aaldomeinleiderdorp.nl).

Vacature lid Adviesraad Sociaal 
Domein Leiderdorp
Wist je dat het bedrag voor het 
Sociaal Domein van de gemeente 
Leiderdorp ongeveer 40% van 
de totale gemeentelijke begroting 
beslaat?
Heb je interesse in en affiniteit met 
wat omgaat in het Sociaal Domein 
van de gemeente Leiderdorp? 
En dat er in dat domein heel veel 
Leiderdorpse zaken omgaan, zoals 
sociale zekerheid, zorg (jong en 
oud) sport, kunst en cultuur?
Altijd al een steentje willen bijdra-

gen?
Ben je een teamspeler en een 
netwerker?
Kun je overdag vergaderen?

Dan zoeken we jou!

Is je interesse gewekt? Waag er 
een belletje (06 57593430) of een 
mailtje aan! Naar Hein van der 
Zande (voorzitter@adviesraadsoci-
aaldomeinleiderdorp.nl).

Informatie over de Adviesraad
De Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
Leiderdorp is op 11 november 2007 door het College van 
burgemeester en wethouders van Leiderdorp ingesteld en per 
1 juni 2019 omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp. De Raad vergadert doorgaans zes tot acht keer per 
jaar.

De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente, 
in casu het College van burgemeester en wethouders en de raad 
van de gemeente Leiderdorp, gevraagd en ongevraagd adviseert 
over het gemeentelijk beleid voor de uitvoering van de wettelijke 
taken in het Sociaal Domein. 

Voor meer informatie: 
http://www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl en de daarin 
opgenomen Jaarverslagen.

Informatie over de Adviesraad
De Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
Leiderdorp is op 11 november 2007 door het College van 
burgemeester en wethouders van Leiderdorp ingesteld en per 
1 juni 2019 omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp. De Raad vergadert doorgaans zes tot acht keer per 
jaar, waarvoor aan het einde van het jaar een vrijwilligersvergoeding 
wordt toegekend. Het tijdsbeslag is ongeveer twee uur per week.

De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente, 
in casu het College van burgemeester en wethouders en de raad 
van de gemeente Leiderdorp, gevraagd en ongevraagd adviseert 
over het gemeentelijk beleid voor de uitvoering van de wettelijke 
taken in het Sociaal Domein. 

Voor meer informatie: 
http://www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl en de daarin 
opgenomen Jaarverslagen.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -


