
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  2 NOVEMBER 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 
30 oktober t/m 5 november 2022
Diabetes Fonds

6 t/m 12 november 2022
Alzheimer Nederland

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

AGENDA 
3 november 
Spreekuur met wethouder 
Herman Romeijn
10.00 tot 11.00 uur
Gebouw Zijlkwartier, van der 
Marckstraat 19

4 november
Gemeenteraadsvergadering
Vanaf 14.00 uur
Raadszaal gemeentehuis

7 november
Politiek Forum 
Vanaf 20.00 uur
Raadszaal gemeentehuis

Gemeenteraadsvergadering
Op vrijdag 4 november vindt de Begrotingsraad plaats om 14.00 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/. De volledige agenda en bijbehorende 
stukken vindt u ook op deze website.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie:  
mail naar griffie@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500.

Politiek Forum
Op maandag 7 november vindt 
de vergadering van 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/.

De 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.

Stel ook uw hart en huis open 
voor een kind 

In de week van 2 tot en met 9 
november is het de week van de 
pleegzorg. In deze week bedanken 
de gemeenten in Holland Rijnland 
pleegouders voor hun inzet. 
Ook vragen we aandacht voor 
het tekort aan pleegouders. Dat 
is ook in deze regio groot. De 
gemeenten in Holland Rijnland en 
zorgaanbieders werken samen. Dit 
om nieuwe pleegzorgouders en 
gezinshuisouders te werven.

Soms is het voor kinderen niet 
meer mogelijk om bij hun ouders 
te wonen. Dat is ingrijpend voor 
alle partijen. Pleegouders of 
gezinshuisouders kunnen in deze 
pijnlijke situatie heel goed helpen. 
Door hun opvang en inzet kunnen 
deze kinderen toch zo normaal 
mogelijk in een gezin opgroeien. 

Iedereen kan iets betekenen
Er is verschillende hulp nodig. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om 
langdurige zorg, korte opvang of 
pleegzorg in de weekenden. Zodat 
bijvoorbeeld een peuter tijdelijk 
een veilig huis krijgt. En een tiener 
in het weekend extra zorg en 
ondersteuning kan krijgen.  

Vanaf 21 jaar kunt u pleegouder 
worden. U moet dan wel een 
stabiele leefomgeving kunnen 
bieden aan een kind. En u moet 
‘een verklaring van geen bezwaar’ 
kunnen laten zien. Belangrijk is 
dat er een extra kamer over is 
in huis, dat u bereid bent om 
tijd te investeren en open staat 
voor contact met ouders. Naast 
pleegouders zoeken we ook 
mensen die pleeggezinnen als 
maatje willen ondersteunen. 
Pleegouders, gezinshuisouders en 
maatjes die zich aanmelden krijgen 
vanaf het eerste moment hulp van 
de zorgorganisaties. Zij krijgen 
doorlopend begeleiding.

Groen licht voor de toekomst 
van een kind
Centraal in de week van de 
pleegzorg staat de groen licht 
actie. Verschillende gebouwen en 
objecten in Nederland worden in 
de week van de pleegzorg groen 
verlicht. Ook in Holland Rijnland. 
Dit is om aandacht te vragen voor 
het tekort aan pleegouders en 
gezinshuisouders. 
Interesse in pleegzorg? Kijk op 
pleegzorgengezinshuizen.nl en 
neem contact op een betrokken 
zorgorganisatie.

Op dinsdag 1 november overhandigde burgemeester Laila Driessen de 
sleutels aan de eerste bewoners van de opvanglocatie voor Oekraïense 
vluchtelingen in de Statenhof. Binnenkort verblijven hier 90 Oekraïense 
vluchtelingen voor minimaal een half jaar. De komende weken komen de 
overige vluchtelingen in de appartementen.

Mooi Leiderdorp
“Al wandelend door de Achthovener polder kwam ik dit prachtige plaatje 
tegen.” Bedankt voor het insturen van deze schitterende foto, Kirsten van 
Engelenburg.

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

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



Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

De ValOpShop komt 
naar Leiderdorp
Fietsen in het donker zonder licht? 
De kans op een ongeluk schiet 
omhoog. Veel fi etsers staan er 
niet bij stil. Zij 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. Dit doen wij met de 
ValOpShop, die kadootjes uitdeelt. 

De ValOpShop is een ‘pop-up’-actie 
die komende tijd onder andere de 
regio Holland Rijnland aandacht 
vraagt. In alle vroegte of juist in de 

avondspits 
duiken er 
opvallende 
busjes op in het verkeer. Maar 
alleen als het donker is. Het 
campagneteam geeft kadootjes aan 
fi etsers die goed zichtbaar zijn. 

Ze zijn op 2 en 4 november in 
Leiderdorp. Op 2 november vindt u 
de ValOpShop van 17.00 tot 20.00 
uur op de brug naar de Bloemerd. 
Op vrijdag 4 november staan we 
van 17.00 tot 20.00 uur bij het 
Winkelhof, op de Statendaalder aan 
de zijde van de Engelendaal. Meer 
weten over de ValOpShop? Check 
ook www.valopshop.nl. 

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Zijlkwartier
Constructieve wijziging (OLO 7360029 - 
LDPZ2022-000288)
Locatie: Jan Roelandsestraat 19
Datum ontvangst: 30 oktober 2022

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Bospolder
Plaatsen van een laadpaal voor de 
fi etsers (OLO 7241369 - LDPZ2022-
000245)
Locatie: Bospolder 11 (kadastrale sectie 
B, perceelnummer 5817)
Datum besluit: 26 oktober 2022

Kerkwijk
Maken van een constructieve doorbraak 
(OLO 7063331 - LDPZ2022-000163)
Locatie: Kastanjelaan 22 
Datum besluit: 25 oktober 2022

Doeskwartier
Vervangen van het kozijn op de 1e 
verdieping, de voordeur en voor het 
plaatsen van zonnepanelen (OLO 
6852997 - LDPZ2022-000094)
Locatie: Jaagpad 40
Datum besluit: 25 oktober 2022

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

VERLENGING 
BEHANDELINGS TERMIJN

Doeskwartier
Plaatsen van zonnepanelen ( OLO 
7178639 - LDPZ2022-000243)
Locatie: Hoofdstraat 206
Uiterlijke beslisdatum: 15 december 
2022

Oranjewijk
Plaatsen van zonnepanelen (OLO 
7236693 - LDPZ2022-000244)
Locatie: Hoofdstraat 88
Uiterlijke beslisdatum: 29 november 
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. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 

Ouderzorg
Een evenementenvergunning voor de 
Kerstnachtviering op 24 december 
2022 van 21.00 uur tot 22.30 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum aanvraag: 25 oktober 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.

NOODKAP

4 Fraxinus excelsior (Essen), 1 Acer 
campestre (Veldesdoorn) en 1 Salix alba 
(Wilg) aan de Zijloordkade ter hoogte 
van huisnummer 21 en huisnummers 
28 tot en met 35 in de beplanting in 
Leiderdorp.
Essentaksterfte bij de essen, de bomen 
zijn voor 80% dood, tonderzwam bij de 
wilg, de veldesdoorn is voor 90% dood.
Datum melding: 24 oktober 2022
In plantseizoen 22/23 worden op de 
huidige locatie 1 Alus spaethii “Spaeth” 
(Els), 2 Platanus orientalis “Minaret” 
(Oosterse Plataan), 2 Liquidambar 
styracifl ua “Worplesdon” (Amberboom), 
1 Liriodendron tulipifera “Fastigatium” 
(Zuilvormige Amerikaanse Tulpenboom) 
terug geplant.

3 Prunus avium (Zoete Kers) aan de 
Brittenburg naast huisnummer 30 en 
naast huisnummer 44 in het gazon in 
Leiderdorp.

Aantasting door zwam en tonderzwam, 
de bomen gaan dood.
Datum melding: 24 oktober 2022
In plantseizoen 22/23 worden op de 
huidige locatie 3 Prunus avium “Plena” 
(Zoete Kers) terug geplant.

MELDINGEN

Het inrichten van een bouwplaats/
materiaalopslag op zes parkeervakken 
in de periode van 7 november tot 
23 december 2022 ten behoeve 
van onderhoudswerkzaamheden in 
opdracht van Rijnhart Wonen.
Locatie: Hondsdrafzoom
Datum melding: 24 oktober 2022

VERKEERS BESLUITEN

Verkeersbesluiten voor het instellen 
van een parkeerverbodzone
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 27 oktober 2022 
besloten tot het instellen van een 
parkeerverbodzone. Het gaat hierbij om 
de volgende locaties:
  -  Plataandreef ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 1 t/m 49 te 
Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 2 november 
2022. Om de stukken in te zien 
gaat u naar de website https://
www.offi cielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest uw offi ciële 
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 
2 november 2022 tot en met 14 
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 14 december 2022 de tijd.

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

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. We gaan ’s morgens al weer 
in het donker op pad. Ook 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 dit veranderen, doet u 
mee?

In het donker en bij slecht zicht 
is het verplicht verlichting aan te 
hebben. Het gebruik van losse 
fi etslampjes is toegestaan. Deze 
mag je in plaats van op je fi ets 

ook vastmaken aan je kleding of 
op je 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 wel veel 
voordelen boven losse lampjes. 


