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

COLLECTE 

6 t/m 12 november 2022
Alzheimer Nederland

13 t/m 19 november 2022
Het Gehandicapte Kind

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

AGENDA 

10 november
Spreekuur met wethouder Daan 
Binnendijk
10.00 tot 11.00 uur
Gemeentehuis

14 november
Raadsvergadering
Vanaf 20.00 uur
Raadszaal gemeentehuis 

Raadsvergadering
Op maandag 14 november 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/.

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.

Bijeenkomst crisisnoodopvang
Sinds half oktober worden er 
asielzoekers in de Power City 
Church opgevangen. Inmiddels 
verblijven er meer dan 90 
asielzoekers in de 
crisisnoodopvanglocatie. 

Op 22 november organiseren wij 
opnieuw een bijeenkomst over de 
crisisnoodopvang. Wij willen graag 
van u horen hoe u de opvang 
ervaart, en of er nog zaken zijn waar 
wij als gemeente extra aandacht 
aan kunnen of moeten besteden. 
De bijeenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis, van 19.30 tot 20.30 
uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
vragen wij u om zich aan te melden. 
Dat kan door een e-mail te sturen 
naar info@leiderdorp.nl, of door te 
bellen naar 071 54 58 500. 

Dit kan tot uiterlijk 21 november om 
12.00 uur.

Voortgang
Iedere maand plaatsen wij op 
onze website een bericht over de 
voortgang van de crisisnoodopvang. 
Het eerstvolgende bericht plaatsen 
wij op 14 november. U kunt het 
bericht dan vinden op www.
leiderdorp.nl/crisisnoodopvang. U 
vindt daar ook een informatiefilmpje 
over de crisisnoodopvang en het 
antwoord op veelgestelde vragen.

Contact
Heeft u al eerder vragen of  op- of 
aanmerkingen voor de gemeente? 
Dan horen wij deze graag.  
U kunt een e-mail sturen naar  
info@leiderdorp.nl, of bellen naar 
071 54 58 500. 

De gemeente Leiderdorp heeft met leedwezen kennis genomen
van het bericht van overlijden van oud-raadslid en oud-wethouder

 
Cock Huigen-van Boven

*8 mei 1936           † 27 oktober 2022
 

Cock Huigen was lid van de gemeenteraad van 1979 tot 1998 
waarvan wethouder van 1986 tot 1998. Zij heeft met verve deze 

functies bekleed en de gemeente Leiderdorp heeft veel aan haar te 
danken. Zij was verantwoordelijk voor vele portefeuilles op het gebied 

van Welzijn, zoals Sociale Zaken, Sport en Onderwijs.

Haar vaste portefeuille was Financiën. Zij was een betrokken 
bestuurder. Ook na haar afscheid van de politiek bleef zij zich voor de 

gemeente Leiderdorp inzetten. 

Zij is voor al haar verdiensten voor de samenleving van Leiderdorp en 
daarbuiten gehuldigd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij is 

draagster van de erepenning van de gemeente Leiderdorp.
Wij wensen de naaste familie veel sterkte.

 
Leiderdorp, 7 november 2022

Namens het bestuur van de gemeente Leiderdorp,
Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders, 

 
L.M. Driessen-Jansen, burgemeester

A.M. Roos, gemeentesecretaris
E. van der Voorde, raadsgriffier a.i.

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Afscheid van 125 jaar brandweer 
en Zilveren Speld voor ploegchef 
Sormani

Na 125 jaar dienst gaat de vrijwillige 
brandweer van Leiderdorp op 
in de regionale Veiligheidsregio. 
Een voor Leiderdorp verdrietige 
afsluiting van 125 jaar geschiedenis. 
Burgemeester Laila Driessen: ‘De 
vrijwillige brandweer is een van de 
mooiste voorbeelden van hoe de 
gemeente en de gemeenschap 
bijeenkomen. Het gaat om inwoners 
die dag en nacht, jaar in jaar uit 
hun vrije tijd en tijd met hun gezin 
inruilen. Vrijwillig, voor de veiligheid 
van de inwoners van Leiderdorp. 
Een korps waar we 125 jaar lang 
van op aan konden.’ Voor die 
waardevolle diensten ontving het 
korps zelf eerder al de Zilveren 
Speld van de gemeente Leiderdorp.

Ditmaal was het ploegchef 
Arno Sormani die de erespeld 
in ontvangst mocht nemen. 
Burgemeester Laila Driessen 
reikte de speld uit tijdens de 
laatste korpsavond in de kazerne. 
Sormani zwaait na 30 jaar dienst 
af als op 31 december de kazerne 
de deuren moet sluiten. Hij was 
al sinds 1992 in dienst en sinds 
2016 ploegchef. Toen de plannen 
van de Veiligheidsregio om de 
Leiderdorpse kazerne op te heffen 
definitief bleken, wist de ploegchef 
het team het juiste voorbeeld te 
geven om de motivatie erin te 
houden. Bijvoorbeeld door vrijwillige 
brandweerlieden tijdens hun 4-jarige 
opleiding deelcertificaten te laten 
halen. ‘Zelfs je eigen familie ademt 

brandweer en dienstbaarheid 
voor de inwoners van Leiderdorp,’ 
sprak de burgemeester. Ze 
voegde eraan toe dat met deze 
onderscheiding het Leiderdorpse 
gemeentebestuur ook meteen haar 
waardering wil uitspreken voor alle 
brandweerlieden van Leiderdorp. ‘U 
heeft gezorgd voor de veiligheid van 
de Leiderdorpse inwoners en staat 
iedere dag weer paraat om risico’s 
te nemen en hiervoor waardevolle 
tijd met uw gezinnen en familie in te 
leveren. Onze dank is groot.’ 

De gemeente geeft inwoners graag 
de gelegenheid afscheid te nemen 
van de brandweer. En om 125 
jaar geschiedenis te leren kennen. 
Daarom wordt vanaf 7 november 
een tentoonstelling opgebouwd in 
het gemeentehuis. Tot 30 november 
is daar allerlei materiaal van 
vroeger te bewonderen, zoals oude 
brandspuiten. 

De vrijwillige brandweer bijeen tijdens de laatste korpsavond  - Foto Koen 
Jongen

Ploegchef Sormani ontvangt de 
Zilveren Speld van burgemeester 
Laila Driessen – Foto Koen Jongen

Glasvezel in Leiderdorp
KPN Netwerk is gestart met de 
aanleg van glasvezel in 
Leiderdorp. Heeft u hier vragen 
over? Dan kunt u contact 
opnemen met KPN Netwerk: 
088-006 37 44. Dat kan van 

maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 18.00 uur. Op 
https://www.kpnnetwerk.nl/
nieuws/nieuws/leiderdorp-krijgt-
glasvezel-van-kpn/ vindt u meer 
informatie.



Mooi Leiderdorp
“Deze kwam ik tegen in de mooie 
Munnikenpolder”. Bedankt voor het 
insturen van deze prachtige foto, 
Francien Adamse.

Stagewijzer071 helpt bedrijven op weg

Stages zijn bij veel studies 
een noodzakelijk onderdeel 
van de opleiding. De kennis 
uit de collegebanken wordt 
toegepast in de praktijk. 
Studenten leren ook hoe ze 
moeten werken binnen een 
bedrijf. Maar een stageplaats 
is niet altijd even makkelijk 
gevonden. Niet doordat er te 
weinig stagebedrijven zijn, 
maar omdat ondernemers en 
studenten elkaar niet altijd 
weten te vinden. Dit geldt 

vooral voor economische 
opleidingen. De Stagewijzer071 
helpt ondernemers daarom 
bij het vinden van de juiste 
stagiair. 

Economie071 en Ondernemend 
Leiden introduceren de 
stagewijzer. Hiermee kunnen 
ondernemers er snel achter komen 
welke economische opleidingen 
aansluiten bij hun bedrijf. Ook 
worden veel gestelde vragen 
beantwoord.  

Nu stageplaatsen aanmelden
De Stagewijzer071 is 
geïntroduceerd tijdens het 
netwerkevent Ondernemen in 
071. Ondernemers konden de 
Stagewijzer071 daar meteen 
invullen. Martijn van Pelt, VNO-
NCW: ‘Met de tool kom je niet 
alleen bij de juiste opleiding uit 
waar je de stageplaats kunt 
aanmelden, je komt ook op ideeën 
via de vragen die worden gesteld. 
Mogelijk levert dit ook nieuwe 
stageplaatsen op waar bedrijven 
nog niet eerder aan hebben 
gedacht’. 

Focus op economie
De stagewijzer richt zich nu nog 
op de economische opleidingen. 
Dit op zowel mbo, hbo als wo 
niveau. Daar is de mismatch op 
dit moment het grootst. Mocht het 
goed bevallen dan kan dit middel 
ook ingezet worden voor andere 
opleidingen. Stagewijzer071 is te 
vinden op www.economie071.nl.

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Afsluitingen vanwege intocht 
Sint Nicolaas op zaterdag 
19 november 
Op zaterdag 19 november 
2022 meert Sint Nicolaas rond 
10.00 uur met de boot aan. Dit 
is bij de T-splitsing Ockenrode-
Tollenaersingel. Daarom sluiten we 
de Ockenrode van 9.00 uur tot 
10.30 uur af. Ook zetten we dan 
aan de Tollenaersingel/Voordorp 
enkele parkeervakken af. 
De optocht start na het fi etstunneltje 

in de Hoofdstraat. Het fi etstunneltje 
onder de Leiderdorpse brug én 
de Hoofdstraat wordt tijdelijk 
afgesloten. Dit is ter hoogte van de 
Berkenkade tot aan de Kerklaan.

Op de Baanderij zetten we 
parkeervakken af. Er komt namelijk 
een podium. De rijweg blijft wel 
bereikbaar.

Klaar voor de 
kou
Vorige week kwam de strooiploeg 
in actie! Dit keer niet om te 
strooien. Maar om alle voertuigen 
op te bouwen en te testen. Ook 
herhaalden zij alle belangrijke 
informatie over het strooien en het 
bestrijden van gladheid. De mannen 
zijn nu klaar voor een ijskoude 
periode.

Verkeerstellingen
In de periode van 7 tot 21 november 
zijn er weer verkeerstellingen. 
Tijdens deze periode liggen er 
speciale slangen op de weg. Deze 
tellen alle voorbijgaande voertuigen. 
Niet alleen de rijrichting en de 
snelheid van het voertuig wordt 
geregistreerd. Ook de afstand 
tussen de assen registeren wij. Zo 
kunnen we ook het type voertuig 
tellen (fi ets, auto, vrachtwagen etc).   

Deze tellingen vinden eens in de 
twee jaar plaats op de belangrijkste 
wegen in de gemeente.  We tellen 

steeds rond dezelfde periode. Dit 
om de uitkomsten van andere jaren 
te kunnen vergelijken. De tellingen 
zijn altijd eind oktober / begin 
november. 

We maken de telslangen aan beide 
zijden van de rijbaan vast. Vaak 
verbinden we dit aan een kastje. 
Om goede gegevens te krijgen is 
het belangrijk dat de telslangen op 
hun plaats blijven liggen. Ligt er een 
telslang los over de weg? Dan kunt 
u dit melden op leiderdorp.nl.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Zicht 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. Daarom is goede 
verlichting en goed zicht belangrijk 
in het verkeer. Samen kunnen we 
hier iets aan doen, doet u mee?

Goede fi etsverlichting
Misschien bent u de ValOpShop wel 
tegenkomen op de Bloemerdbrug 
of bij het Winkelhof. Zij brachten 
goede fi etsverlichting extra onder 
de aandacht. Er werden veel 
complimenten uitgedeeld. Helaas 
waren er ook een aantal fi etsers 
zonder goed werkend licht. 
Daarnaast waren er mensen met 
kleine minimale lichtjes of alleen 
licht aan de voor- of achterkant. 
Controleer daarom regelmatig de 
verlichting van uw fi ets. Wanneer 
u niet zichtbaar bent voor andere 
weggebruikers, kunnen zij geen 
rekening houden met u. Zij geven 
u dan geen voorrang geven op 
plekken waar dat verplicht is. Meer 
informatie over de ValOpShop, vindt 
u op www.valopshop.nl.

Nachtblindheid
Onze ogen zijn belangrijk om goed 
te kunnen zien. Mensen die overdag 
prima zien, kunnen moeite hebben 
met goed zien in het donker. 
Nachtblindheid kan hiervan een 
oorzaak zijn. Nachtblindheid en 
verkeer gaan niet goed samen. Het 
beste is dan ook om niet in het (half) 
donker met de auto de weg op te 
gaan. Wanneer u toch met de auto 
weggaat, dan kan een nachtzichtbril 
helpen om beter te zien in het 
donker. Een nachtzichtbril heeft 
gele glazen die ervoor zorgen dat 
contrasten duidelijker worden en ze 
dimmen fel licht. 

Tips voor veilig rijden in het donker
- laat uw ogen even wennen aan 

het donker en zorg voor goede 
verlichting

- maak zoveel mogelijk gebruik van 
goed verlichte wegen

- zorg voor schone ruiten
- kijk niet in andermans koplampen
- rij MONO

Ziet u echt slechter in het donker 
en heeft u niet voldoende aan deze 
tips? Ga dan in gesprek met uw 
oogarts en/of opticien. Goed zicht 
is niet alleen belangrijk voor uzelf. 
Het is ook belangrijk voor andere 
weggebruikers. 



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Plaatsen van 2 airco units (OLO 7360719 
- LDPZ2022-000289)
Locatie: Molenaarstraat 26  
Datum ontvangst: 31 oktober 2022

Achthoven
Aanleggen van een tijdelijke bouwweg 
met in-/uitrit (OLO 7375361 - LDPZ2022-
000295)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 695, 
410 en 1198 te Leiderdorp, gelegen 
achter de Hoofdstraat 205 t/m 229 
Datum ontvangst: 4 november 2022

Buitenhof
Plaatsen van een warmtepomp (OLO 
7350317 - LDPZ2022-000299)
Locatie: Meerburglaan 31
Datum ontvangst: 4 november 2022

Kerkwijk
Plaatsen van zonnepanelen (OLO 
7377257 - LDPZ2022-000298)
Locatie: Hoofdstraat 8
Datum ontvangst: 6 november 2022

Een kapvergunning voor één Gleditsia 
triacanthos en één Fraxinus excelsior 
(OLO 7348713). De reden van de 
kap is dat na het plaatsen van een 
geluidsscherm op de locatie de bomen 
geen ruimte meer hebben om te groeien 
zonder het scherm te beschadigen.  
Locatie: Simon Smitweg achter Holtlant 
nummer 2 en naast Holtlant nummer 39
Datum aanvraag: 25 oktober 2022
Herplantplicht: Er worden twee 
Populus tremula Tapiau geplant op de 
Persant Snoepweg ter hoogte van de 
autowasstraat bij het tankstation.

VERLEEND 
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Constructieve doorbraak (OLO 7276711 - 
LDPZ2022-000260)
Locatie: Hoofdstraat 141
Datum besluit: 2 november 2022

Zijlkwartier
Realiseren van een nokverhoging (OLO 
7063305 - LDPZ2022-000164)
Locatie: Meijelaan 19
Datum besluit: 4 november 2022

Kerkwijk
Nieuwbouw van verpleeghuis Leythenrode 
(OLO 6855405 - LDPZ2022-000095)
Locatie: Hoogmadeseweg 55
Datum besluit: 4 november 2022
Tevens hogere waarden Wet geluidhinder 
(zie bekendmaking overige publicaties)

Voorhof
Een kapvergunning voor twee Platanen x 
Hispanica (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 besluit: 1 november 2022
Herplantplicht: Er worden twee 
Populus tremula Tapiau geplant op de 
Persant Snoepweg ter hoogte van de 
autowasstraat bij het tankstation.

RECTIFICATIE

Kerkwijk
Nieuwbouw van een hospice (OLO 
6197553 - LDPZ2022-000181)
Locatie: Hoogmadeseweg 70
Datum besluit: 19 oktober 2022

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

Achthoven
Aanleggen van een tijdelijke bouwweg 
met in-/uitrit (OLO 7375361 - LDPZ2022-
000268)
Locatie: Kadastraal perceelnummer 695, 
410 en 1198 te Leiderdorp, gelegen 
achter de Hoofdstraat 205 t/m 229 
Datum intrekking: 4 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.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp maken bekend dat zij 
op 10 mei 2022 hebben besloten 
(besluit met kenmerk: D2022-049104, 
2022-006359) om hogere waarden 
voor de geluidsbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai vast te stellen voor de 
Nieuwbouw van verpleeghuis Leythenrode 
op de locatie Hoogmadeseweg 55 te 
Leiderdorp.

Op een locatie met wegverkeerslawaai 
mag volgens de Wet geluidhinder een 
verpleeghuis worden gebouwd indien 
een afweging heeft plaatsgevonden 
over de geluidswaarden op de gevels. 
Op basis van deze afweging kunnen 
burgemeester en wethouders voor 
het wegverkeerslawaai op de gevels 
van het nieuwe verpleeghuis hogere 
grenswaarden vaststellen dan de 
zogeheten voorkeursgrenswaarde. 
Tegen het besluit Hogere waarden Wet 
geluidhinder kan door belanghebbenden 
bezwaar worden gemaakt.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in 
beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht tijdens 
de bezwarentermijn een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college. 
Wat hierbij niet mag ontbreken is 
tenminste de naam, het adres van de 
indiener, de datum, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. 
Daarnaast dient het bezwaarschrift te 
worden ondertekend. U dient het te 
richten aan college van burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, ter 
attentie van de regionale commissie voor 

Bezwaarschriften, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp.

NOODKAP

Noodkap 1 Fraxinus excelsior (Es) 
in het gazon Vronkenlaan/hoek Van 
Poelgeestlaan op de kop van de sloot, de 
boom is dood.
In plantseizoen 23/24 wordt in de 
buurt van de huidige locatie een Ostrya 
carpinifolia ‘F.C. Moree’ 
(Hopbeuk) terug geplaatst.

Noodkap 1 Fraxinus excelsior (Es) in de 
berm aan de Achthovenerweg ter hoogte 
van huisnummer 51, de boom is dood.
In plantseizoen 22/23 wordt een Ulmus 
columella (Zuiliep) terug geplaatst op de 
huidige locatie.

Noodkap 1 Tilia tomentosa (Zilverlinde) 
aan het Engelendaal, ter hoogte van 
de Noorderschans in de middenberm, 
de boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole. 
In plantseizoen 23/24 wordt een Tilia 
tomentosa ‘Brabant’ (Zilverlinde) terug 
geplaatst op de huidig locatie.

Noodkap 1 Crataegus lavaleei (Meidoorn) 
in het bosplantsoen aan het pad achter de 
tennisbanen (achterzijde Kom van Aaiweg 
10), de boom is dood. 
In plantseizoen 22/23 wordt een Malus 
‘Rudolph’ (Sierappel) terug geplaatst op 
de huidige locatie.

Noodkap 1 Prunus serrulata (Sierkers) 
op het trottoir aan de Hartelstein naast 
Tollenaersingel huisnummer 23, de boom 
is dood.
In plantseizoen 22/23 wordt een Acer 
rubrum ‘Scanlon’ (Zuilvormige Rode 
Esdoorn) terug geplaatst op de huidige 
locatie.

Noodkap 1 Tilia europaea (Linde) in de 
beplanting bij Nievaartpad huisnummer 
14, de boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole.
In plantseizoen 23/24 wordt een Tilia 
cordata ‘Rancho’ (Linde) terug geplaatst 
op de huidige locatie.

Noodkap 1 Crataegus lavaleei (Meidoorn) 
in de berm aan de Vronkenlaan ter hoogte 
van Merelstraat 186 tot en met 304, de 
boom is dood.
In plantseizoen 22/23 wordt er een 
Tilia cordata ‘Greenspire’ (Linde) terug 
geplaatst op de huidige locatie.

Noodkap twee Betula pubescens (Zachte 
Berk) in het gazon in de Leeuwerikstraat 
naast de school, de bomen zijn afgekeurd 
vanuit de boomveiligheidscontrole.
In plantseizoen 22/23 worden 2 Betula 
papyrifera (Papierberk) terug geplaatst op 
de huidige locatie.

Noodkap een Fraxinus Excelsior (Es) 
in de beplanting bij Buitenhofl aan 
21, de boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole in verband met 
essentaksterfte.
In plantseizoen 23/24 een Gleditsia 
triacanthos ‘Street Keeper’ (Valse 
Christusdoorn) op de huidige locatie terug 
geplaatst.

Noodkap 2 Fraxinus Excelsior (Essen) en 
3 Acer Pseudoplatanus (Esdoorns) in de 
beplanting langs de Oude Spoorbaan, 

de bomen zijn afgekeurd vanuit de 
Boomveiligheidscontrole.
Herplant vindt plaats vanuit het project 
Leidse Ring Noord, soorten nog nader te 
bepalen.

Noodkap 2 Fraxinus excelsior (Essen) 
op het terrein van volkstuinvereniging De 
Bloemhof, de bomen zijn afgekeurd vanuit 
de Boomveiligheidscontrole.
In plantseizoen 23/24 worden op de 
huidige locatie 2 Tilia cordata ‘Rancho’ 
(Lindes) terug geplaatst.

Noodkap 1 Acer pseudoplatanus 
(Esdoorn) in het gazon aan de 
Peppelschans naast de fl at 
Noorderschans, de boom is afgekeurd 
vanuit de Boomveiligheidscontrole.
In plantseizoen 23/24 wordt er een Acer 
rubrum ‘Scanlon’ (Zuilvormige Rode 
Esdoorn) terug geplaatst op de huidige 
locatie.

Noodkap 3 Fraxinus excelsior 
Jaspidea (Es) in de beplanting van de 
parkeerplaats aan de Dennenschans, 
de bomen zijn afgekeurd vanuit de 
Boomveiligheidscontrole.
In plantseizoen 23/24 worden er 3 Acer 
campestre ‘Lienco’ (Veldesdoorn) terug 
geplaatst op de huidige locatie.

Noodkap 2 Prunus serrulata (Sierkers) 
in de beplanting van de Houtschans 
achter de fl at langs de Engelendaal, 
de bomen zijn afgekeurd vanuit de 
Boomveiligheidscontrole.
In plantseizoen 23/24 worden 2 Parottia 
persica ‘Vanessa’ (Perzisch ijzerhout) 
terug geplaatst op de huidige locatie.

APV-VERGUNNINGEN

VERLEEND

Baanderij
Een standplaats vergunning voor de 
verkoop van vis op alle woensdagen en 
zaterdagen in 2023.
Locatie: Baanderij
Datum besluit: 31 oktober 2022

Kerkwijk
Een evenementenvergunning voor 
de kerstmarkt op 9 december 2022 
van 17.00 uur tot 22.00 uur en op 10 
december 2022 van 10.00 uur tot 19.00 
uur.
Locatie: Hoofdstraat 
Datum: besluit 3 november 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

Het in gebruik nemen van diverse 
parkeerplaatsen (Jan de Hartogplein, 
Jaap ter Haarsingel, Muzenlaan, 
Bernard Haitinkstraat) als opslaglocatie 
ten behoeve van het uitvoeren van 
renovatiewerkzaamheden voor Rijnhart 
Wonen door Van der Snoek. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd in 
de periode tot 23 december 2022. De 
opslag van isolatiemateriaal aan de Cor 
Gordijnsingel duurt van ca. 7 november 
2022 tot ca. 31 maart 2023. 

VERKEERS-
BESLUITEN
Verkeersbesluit voor het aanwijzen 
van 2 parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op  9 november 
2022 besloten tot het aanwijzen van 2 
parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen. Het gaat hierbij om 
de volgende plaats:
- Frederik Hendrikplantsoen ter hoogte 

van perceelnummer 19 te Leiderdorp
Hiervan worden er in de eerste 
instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 9 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 9 
november 2022 tot en met 21 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 
21 december 2022 de tijd.

Volg de gemeente Leiderdorp:
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief


