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

COLLECTE 

13 t/m 19 november 2022
Het Gehandicapte Kind

20 t/m 26 november 2022
Kerk in Actie

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

AGENDA 

17 november
Spreekuur met wethouder  
Bob Vastenhoud
10.00 tot 11.00 uur
Kijk- en afhaalpunt,  
Hoofdstraat 164

19 november
Sinterklaas intocht  
Leiderdorp
10.00 uur
Kade Ockenrode

De Sint is in het land! 
En aankomende zaterdag heeft hij 
gelukkig tijd om naar Leiderdorp te 
komen. Om 10.00 uur meert hij aan 
bij de Ockenrode. Burgemeester 
Laila Driessen zal hem aan de kade 
opwachten en hem begroeten. Dit 
doet zij voor de laatste keer, omdat 

zij begin november 2023 stopt 
als burgemeester van Leiderdorp. 
Speciaal voor haar laatste editie 
heeft ze wat mooie woorden voor de 
Sint voorbereid. En natuurlijk is het 
leuk als er zo veel mogelijk kinderen 
bij zijn. Komen jullie ook allemaal?

Vrijwilligersprijs 2023
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Leiderdorp. Zij zorgen dat 
verenigingen kunnen bestaan, activiteiten worden georganiseerd en 
er extra aandacht is voor degenen die dat nodig hebben. Daarom 
reiken wij ook dit jaar drie vrijwilligersprijzen uit. Hiermee zetten 
wij inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreken wij onze 
waardering uit voor alle vrijwilligers die Leiderdorp nog mooier 
maken. 

Heeft u dit jaar een mooi 
vrijwilligersinitiatief uitgevoerd? Dan 
nodigen wij u uit om uw initiatief aan 
te melden voor de Vrijwilligersprijs 
2023. U kunt zich vanaf nu 
aanmelden. Het aanmeldformulier 
vindt u op www.leiderdorp.nl/
vrijwilligers of u kunt het formulier 
ophalen bij de balie van het 
gemeentehuis.

Beoordeling door jury
Een jury beoordeelt alle 
aanmeldingen. Deze bestaat uit 
leden die zich nauw betrokken 
voelen bij het vrijwilligerswerk in 
Leiderdorp. De jury let hierbij op de 
volgende criteria:
•  Verbinding: welke kanshebber 

is het beste in het met elkaar 
verbinden van mensen?

•  Passie: wie toont de meeste 
bevlogenheid, motivatie en het 
grootste doorzettingsvermogen?

•  Onderscheidend: waarin 
onderscheidt een initiatief zich 
positief van andere projecten?

Uitreiking Vrijwilligersprijs
De uitreiking van de prijs vindt plaats 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Deze 
is op 7 januari in het gemeentehuis.

Voorwaarden voor aanmelding
•  Het initiatief moet minimaal één 

jaar actief zijn en door vrijwilligers 
zijn uitgevoerd;

•  Het initiatief moet schriftelijk of 
online aangemeld worden met 
het aanmeldingsformulier, te 
downloaden op de website of af 
te halen bij de receptie van het 
gemeentehuis;

•  Het aanmeldingsformulier moet 
uiterlijk 6 december 2022 zijn 
ingediend.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem 
dan contact op met het 
bestuurssecretariaat op 
telefoonnummer (071) 54 58 500 
of mail naar
bestuurssecretariaat@leiderdorp.nl.

Bezoek Startersmarkt Leidse regio
Overweegt u te starten met 
een eigen bedrijf of bent u net 
gestart? Wilt u tips ontvangen, 
kennispartners spreken en andere 
starters ontmoeten? Bezoek dan de 
gratis Startersmarkt Leidse regio op 
23 november. Deze is van 18.30 tot 
21.30 uur in LLokaal – mboRijnland 
locatie Lammenschans (Bètaplein 
18, 2321 KS Leiden). U kunt zich 
aanmelden op startersdagen.com/
leiden2022. 
 
Waarom naar de Startersmarkt?
Welke ondernemer bent u? Nog 
oriënterend, net begonnen of heeft 
u al een mooie groeiende start 
gemaakt met uw onderneming? In 
welke fase u ook zit, de startersmarkt 
in Leiden biedt volop kennis, 
inspiratie, ondernemersverhalen en 
netwerkmogelijkheden. Herkent u 
onderstaande vragen waar u als 
startende en groeiende ondernemer 
mee te maken krijgt? Kom dan zeker 
langs.
 
Waar moet u als startende 
ondernemer allemaal aan denken:
•  welke belastingen ga ik betalen 

(BTW, inkomstenbelasting) / 
startersaftrek

•  wat is het urencriterium voor 
starters en wanneer kom in ik in 
aanmerking voor aftrekposten?

•  welke verplichte kosten moet 
ik maken, zoals eigen bijdrage 
Ziekenfonds

•  hoe bedenk ik een goede naam
•  hoe bescherm ik mijn idee, merk 

of logo
•  hoe bepaal ik een goed uurtarief
•  hoe verzeker ik mezelf tegen 

ondernemersrisico’s
•  hoe zorg ik ervoor dat mijn 

inkomsten niet stoppen bij 
arbeidsongeschiktheid

•  hoe kan ik zakelijk leasen, ook 
voor starters

•  hoe ontwikkel ik mijn 
ondernemersvaardigheden

•  hoe vind en bind ik (nieuwe) 
klanten

 
Bekijk het programma online op 
startersdagen.com/leiden2022 
en kies bij het aanmelden welke 
onderdelen u wilt volgen. Geef 
deze tip ook door aan startende 
ondernemers die u kent.

Update vluchtelingen
Op dit moment vangen wij 
ongeveer 100 asielzoekers op 
in de Power City Church. Ook 
verblijven er vluchtelingen uit 
Oekraïne in Leiderdorp. Iedere 
maand plaatsen wij een update 
op onze website over hoe 
de opvang van deze mensen 

verloopt. 
•  De update van de  

asielzoekers vindt u op  
www.leiderdorp.nl/cno. 

•  De update van de 
vluchtelingen uit  
Oekraïne vindt u op  
www.leiderdorp.nl/oekraine.  

Rookmelders.  
U heeft ze toch ook hangen? 
Per 1 juli 2022 werden 
rookmelders verplicht in 
alle woningen. Dus ik hing 
rookmelders op. U heeft ze 
toch ook al hangen? 

Kijk anders op 
rookmelders.nl waar en 
hoeveel u er op moet hangen. 
Zo viert u de feestdagen 
veiliger met uw naasten! En 
wilt u weten hoe u voor de 
feestdagen de brandrisico’s 
kunt verkleinen?  
Doe dan de woningcheck op  
www.brandweer.nl/
onderwerpen/woningcheck/.



Mooi Leiderdorp
“Roeiers in de Dwarswatering onder een mooie lucht.” Bedankt voor het insturen van deze prachtige foto, Joost 
Kooreman.

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Blijf uit de dode hoek!

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. We zijn er niet bewust mee 
bezig om goed zichtbaar te zijn in 
het verkeer. Niet alleen verlichting, 
ook onze plaats op de weg helpt bij 
de zichtbaarheid. Samen kunnen we 
hier iets aan doen, doet u mee?

Grote voertuigen hebben vaak een 
grote dode hoek. Deze is vaak 
groter dan een personenauto. 
Onderzoek zegt dat bijna de helft 
van de volwassenen in de dode 
hoek gaat staan bij grote voertuigen. 
En bijna altijd ook nog in de meest 
onveilige plek. Men staat namelijk 
vaak direct naast de cabine. Dit is 
levensgevaarlijk! Bijna de helft van 
de dode hoek ongevallen is ook 
echt dodelijk. 

Moderne vrachtwagens hebben 
speciale spiegels en camera’s. 
Dat lijkt veilig maar deze moeten 
wel goed worden ingesteld. Ook 
blijkt uit onderzoek dat het voor 
een chauffeur onmogelijk is om 
tegelijkertijd alle camera’s en 
spiegels te gebruiken. Dit geldt 
zeker in drukke verkeerssituaties 
binnen dorp of stad.

Er zijn twee belangrijke regels voor 
een veilige plek rond een groot 
voertuig:
-  blijf rechts en ruim achter het 

voertuig
- houd tenminste 3 meter afstand

Op veel basisscholen krijgen de 
leerlingen de laatste jaren een 
speciale les over de dode hoek. Zelf 
zien hoe u zich veilig kunt gedragen 
in dodehoeksituaties? Download 
de gratis app ‘Uit de hoek’ op uw 
telefoon.   

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Oproep: helpt u mee met de dagbesteding voor 
asielzoekers? 
Sinds half oktober verblijven er bijna 
100 asielzoekers in de Power City 
Church. Deze mensen mogen niet 
werken. Wij vinden het belangrijk 
dat de asielzoekers een zinvolle 
besteding van de dag hebben. 

Daarom zoeken wij mensen die 
willen helpen met de organisatie 
daarvan. Bijvoorbeeld door het 
geven van taallessen, sport, muziek 
of iets anders. 

Heeft u interesse? Stuur een 
e-mail naar leiderdorp@incluzio.nl 
met als onderwerp 'dagbesteding 
asielzoekers'.

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak (OLO 7384077 - 
LDPZ2022-000305)
Locatie: Boekweitkamp 19
Datum ontvangst: 8 november 2022

Plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak (OLO 7384079 - 
LDPZ2022-000306)
Locatie: Boekweitkamp 15
Datum ontvangst: 8 november 2022

Kerkwijk
Realiseren van een uitbouw aan 
de achterzijde (OLO 7390619 - 
LDPZ2022-000309)
Locatie: Burgemeester Brugplein 18 
Datum ontvangst: 11 november 2022

Een kapvergunning voor een Sorbus 
intermedia (OLO 7385749). De reden 
van de kap is dat de boom aan het 
afsterven is.  
Locatie: Dr. de Bruijnestraat t.h.v. 
nummer 22
Datum aanvraag: 9 november 2022
Herplantplicht: Er wordt in 
plantseizoen 2023/2024 op de huidige 
locatie een Prunus ‘Umineko’ geplant. 

Een kapvergunning voor 23 Tilia 
platyphyllos en 1 Betula pendula (OLO 

7385479). De reden van de kap is 
het verleggen van de riolering, het 
vervangen van kabels en leidingen en 
de reconstructie van de Acacialaan.
Locatie: Acacialaan
Datum aanvraag: 9 november 2022
Herplantplicht: Na afronding van 
voornoemde werkzaamheden zullen er 
20 Parotia percica ‘Vanessa’, 11 Tilia 
cordata ‘Rancho’, 1 Acer freemanii 
‘Armstrong’ en 1 Gleditsia triacanthos 
‘Draves’ aan de Acacialaan worden 
geplant.

VERLEEND 
(reguliere procedure)
Kerkwijk
Plaatsen en bekleden van een 
container ( OLO 7285225 - 
LDPZ2022-000263)
Locatie: Eikenlaan 25
Datum besluit: 8 november 2022

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

De Hoven
Realiseren van een sportkooi ( OLO 
7339389 - LDPZ2022-000283)
Locatie: kadastrale sectie A, 
perceelnummer 11127, gelegen achter 
de Dijkwacht 63
Datum intrekking: 10 november 202

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

Plaatsen van een keet en 2 containers 
op de parkeervakken aan de 
Havikskruidzoom in Leiderdorp op 
maandag 14 november 2022 tot en 
met medio april 2023 ten behoeve 
van renovatiewerkzaamheden aan de 
woningen door Rijnhart Wonen.

Plaatsen van een hijskraan en het 
afzetten van parkeervakken bij 
Emmastraat 19 in Leiderdorp op 
vrijdag 18 november 2022 tussen 
08.30 uur en 12.30 uur.

Plaatsen van een hijskraan en het 
afzetten van parkeervakken bij 
Kamperfoeliezoom 5 in Leiderdorp op 
woensdag 30 november 2022 tussen 
07.00 uur en 16.00 uur.


