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

COLLECTE 

27 november t/m 
3 december 2022
Leger des Heils 
Fondsenwerving

4 t/m 31 december 2022
geen collecte

AGENDA 

1 december
Geen spreekuur met de 
wethouder

5 en 8 december
Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en milieustraat
Zie berichtgeving

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Energietoeslag aanvragen
Inwoners met een laag inkomen 
krijgen over 2022 een vergoeding 
van € 1.300,- per huishouden. 
Inwoners krijgen dit bedrag als zij 
een inkomen hebben tot 120% van 
de toepasselijke bijstandsnorm. 
Heeft u recht op dit bedrag, maar 
heeft u dit nog niet ontvangen? Dan 
kunt u dit tot en met 31 december 
2022 aanvragen. Dat kan op www.
gemeente.leiden.nl/energietoeslag. 
Wilt u hulp bij het aanvragen? Dan 
kunt u naar het inloopspreekuur 
van Incluzio. Dit is iedere 
woensdagochtend van 10.00 uur tot 
12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1C).
Ook in 2023 hebben mensen 
met een laag inkomen recht op 
energietoeslag. Meer informatie 
daarover geven wij begin 2023. 

Bijzondere bijstand
Inwoners die geen recht hebben 
op de energietoeslag of voor wie 
energietoeslag niet voldoende is, 
kunnen tot 31 december 2022 
bijzondere bijstand aanvragen. Dit 
kan op de website van Leiden: 
www.gemeente.leiden.nl/inwoners-
en-ondernemers/uitkeringen-

en-inkomen/bijstandsuitkering/
bijzondere-bijstand/. Er wordt door 
de gemeente Leiden gekeken of er 
een vergoeding vanuit de bijzondere 
bijstand mogelijk is. 

Uw energiecontract vergelijken
De gemeente Leiderdorp werkt 
samen met Bureau BS&F en 
Consumind. Deze organisaties 
hebben een website ontwikkeld, 
waar de Leiderdorpse inwoners 
persoonlijk advies krijgen over 
het energiecontract. Daarnaast 
kunnen inwoners met een 
laag inkomen de kosten van 
hun huidige energieleverancier 
kunnen vergelijken met andere 
deelnemende leveranciers van 
energie. Kijk voor meer informatie 
op www.gezondverzekerd.nl/
goedkope-energie. 

Andere ondersteuningen
Op de website www.leiderdorp.
nl/ondersteuning vindt u 
alle mogelijkheden om extra 
ondersteuning te krijgen bij een laag 
inkomen.

Gewijzigde openingstijden 
5 en 8 december
Vanwege Sinterklaas gaan het 
gemeentehuis en de milieustraat 
op maandag 5 december eerder 
dicht: namelijk om 16.00 uur. Wij 
zijn vanaf die tijd ook telefonisch 
niet bereikbaar. Op donderdag 8 
december sluit het gemeentehuis 

ook eerder: om 12.00 uur. Tijdens 
deze sluiting blijven wij telefonisch 
bereikbaar tot 15.00 uur. De 
milieustraat sluit die dag om 14.00 
uur. Dit in verband met een 
personeelsbijeenkomst.

Herstelwerkzaamheden aan 
het asfalt
Op 5 december wordt tussen 
19.00 uur en 5.00 uur het asfalt 
hersteld op de fi etspaden langs 
de Van der Valk Bouwmanweg. 
Ook wordt de oprit richting de 
McDonald’s opnieuw geasfalteerd. 
Tijdens de werkzaamheden is de 
Van der Valk Bouwmanweg voor 
een deel afgesloten voor verkeer. 

U kunt er dan niet door met de 
auto en fi ets. Te voet gaat dan 
nog wel. Nooddiensten kunnen 
er wel altijd door. Ook kunt u uw 
auto  op sommige plekken niet 
parkeren. Borden geven aan 
waar op dat moment geen auto’s 
geparkeerd mogen worden. 

Cursusweek ‘Beter Thuis met 
Dementie’

Vanaf het moment dat u te horen 
krijgt dat u dementie heeft, verandert 
er van alles. Niet alleen voor wie de 
diagnose krijgt, maar ook voor zijn of 
haar mantelzorger. Partners zijn vaak 
niet te missen voor het vervolg van 
iemands ziekte- en zorgproces. Om 
iedereen goed voor te bereiden, is 
er de cursusweek ‘Beter Thuis met 
Dementie’. 

Een afwisselende cursusweek 
De cursusweek biedt een 
afwisselend programma voor 
mantelzorger én deelnemer. Voor 
de deelnemers is het echt een 
vakantieweek. Dit is een week 
met ontspanning, muziek en een 
spelletje. Voor mantelzorgers zijn er 
workshops van specialisten. 
Deze specialisten gaan over de zorg 
voor mensen met dementie. In de 
avond kookt en eet men samen. 
Ook is er tijd voor gezelligheid. 

Samenwerking
Het zorgkantoor van Zorg en 
Zekerheid en de Gemeenten 
Alphen aan den Rijn, Hillegom, 
Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Lisse, Oegstgeest, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude 
betalen dit programma. Vorige week 
tekenden de gemeenten samen met 
zorgkantoor Zorg en Zekerheid voor 
deze samenwerking. 

Wilt u meer weten over deze 
cursusweek?  
Kijk dan op https://activite.nl/
expertisegebieden/dementie/
expertisecentrum-dementie/
beter-thuis-met-dementie/. U kunt 
ook contact opnemen met uw 
casemanager dementie. 

Tips om veilig in het verkeer de 
winter door te komen 
Jaarlijks vallen er meer dan 5.800 ernstige verkeersslachtoffers 
in ZuidHolland. Dat zijn 17 mensen per dag die niet veilig op hun 
bestemming komen. Veel ongelukken komen door menselijk gedrag. 

De donkere wintermaanden vragen 
extra aandacht in het verkeer. U 
heeft beslagen ramen, geen of 
te weinig verlichting of donkere 
kleding aan. Maar er is ook mist, 
ijs en sneeuw. Allemaal factoren 
die de veiligheid in het verkeer 
beïnvloeden. Pas daarom het 
gedrag aan op de omstandigheden. 
Hierdoor vergroten we de veiligheid 
voor ons zelf en ook voor andere 
verkeersdeelnemers. Wij kunnen 
alleen samen veilig in het verkeer 
bewegen. Doet u ook mee?

Meer grip op de weg
Voor zowel automobilist als fi etser 
geldt: neem meer tijd voor de reis 
en pas uw rijstijl aan. Zeker als 
er sneeuw of ijs op de weg ligt. 
Remmen en sturen in de bocht 
vragen extra aandacht. Door de 
bocht iets rustiger te nemen houden 
de banden meer grip op de weg. 
Door op tijd en langzaam te remmen 
verkleint u de kans om in een slip te 
raken. Dit is ook belangrijk wanneer 
u met winterbanden rijdt, zeker 
wanneer er sneeuw ligt. Zowel auto 
als fi ets hebben dan meer grip. Toch 
blijven sneeuw en ijs van invloed op 
uw rijstijl. Bij een fi ets is vooral de 
conditie van de voorband belangrijk. 
Ook een lagere bandenspanning 
kan helpen om meer grip te hebben.

Zorg voor goed zicht en 
zichtbaarheid
Zorg dat de verlichting van auto of 
fi ets in orde is. Zorg als fi etser voor 
extra refl ectie op kleding en banden. 
Controleer bij mist of uw verlichting 

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -



Mooi Leiderdorp
“Een herfstfoto van de kruising Van Poelgeestlaan en Rijnenburg vanaf 
het plein bij de kerk.” Bedankt voor het insturen van deze prachtige foto, 
Marjanne Hettinga. 

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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Vogelwijk
Verbouwen van het zorggebouw (OLO 
6584089 - LDPZ2022-000322)
Locatie: Merelstraat 201 - 207
Datum ontvangst: 21 november 2022

Aanvraag gebruiksvergunning 
zorggebouw (OLO 7412089 - 
LDPZ2022-000321)
Locatie: Merelstraat 201 - 207
Datum ontvangst: 21 november 2022

Doeskwartier
Aanpassing van vergunde 
insteekhaven Doeszicht (OLO 
7413305 - LDPZ2022-000340)
Locatie: Kadastrale sectie C, 
perceelnummer 411, gelegen naast 
Hoofdstraat 205
Datum ontvangst: 23 november 2022

Zijlkwartier
Wijzigen van de voorgevel (OLO 
7421581 - LDPZ2022-000342)
Locatie: Jan Roelandsestraat 28
Datum ontvangst: 24 november 2022

Oranjewijk
Herinrichten van Oranjewijk (OLO 
7422419 -  LDPZ2022-000354)
Locatie: Oranjewijk 
Datum ontvangst: 25 november 2022

Zijlkwartier
Wijziging bestemming van snackbar 
naar woning (OLO 7424289 - 
LDPZ2022-000355)
Locatie: Splinterlaan 11 
Datum ontvangst: 26 november 2022

Een kapvergunning voor een Aesculus 
hippocastanum (OLO 7404567), 
welke op particulier terrein staat en 
op de lijst bijzonder waardevolle 
bomen. De boom is afgekeurd vanuit 
de boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Achthovenerweg 15
Datum aanvraag: 17 november 2022

Een kapvergunning voor 3 Fraxinus 
excelsior (OLO 7406443). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Park De Houtkamp
Datum aanvraag: 18 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden in park De 
Houtkamp een Aesculus indica 
‘Sidney Pearce’, een Quercus ilex en 
een Larix decidua geplant.

Een kapvergunning voor 2 Populus 
canadensis (OLO 7406775). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 18 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 2 Populus canadensis ‘Koster’ 
geplant.

Een kapvergunning voor 7 Fraxinus 
excelsior (OLO 7407023). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.

Locatie: 6 bomen aan het Jaagpad en 
1 boom aan de Achthovenerweg
Datum aanvraag: 18 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locaties 7 Ulmus columella geplant.

Een kapvergunning voor 1 Sorbus 
aucuparia en 1 Populus tremula 
(OLO 7407431). De Sorbus 
aucuparia is afgekeurd vanuit de 
boomveiligsheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden gekapt te worden. 
De Populus tremula heeft ondergronds 
onvoldoende ruimte en zou daardoor 
om kunnen waaien.
Locatie: Maarten ’t Hartstraat
Datum aanvraag 18 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie een Malus ‘Rudolph’ ter 
vervanging van de Sorbus en een 
Platanus orientalis ‘Minaret’ ter 
vervanging van de Populus geplant.

Een kapvergunning voor 8 Fraxinus 
excelsior (OLO 7410457). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Ruigekade
Datum aanvraag: 21 november 2022
Herplantplicht: Er worden op de 
huidige locatie 8 Ulmus lobel geplant.

Een kapvergunning voor 5 Fraxinus 
excelsior (OLO 7410787). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Vronkenlaan
Datum aanvraag: 21 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden op de huidige 
locatie 5 Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 
geplant.

Een kapvergunning voor een 
Fraxinus excelsior en een Prunus 
cericifera ‘Nigra’ (OLO 7410977). 
De bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: B.G. Cortspad
Datum aanvraag: 21 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 2 Corylus colurna geplant.

Een kapvergunning voor een 
Quercus robur (OLO 7411233). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Laan van Ouderenzorg
Datum aanvraag: 21 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Quercus petraea geplant.

Een kapvergunning voor Fraxinus 
excelsior (OLO 7412323). De 
boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Van Poelgeestlaan
Datum aanvraag: 21 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Acer platanoides 
‘Columnare’ geplant.

Een kapvergunning voor 3 Fraxinus 
excelsior en een Acer campestre (OLO 
7413265). De bomen zijn afgekeurd 
vanuit de boomveiligheidscontrole en 

dienen binnen 6 maanden te worden 
gekapt.
Locatie: Merelstraat
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie een Ostrya carpinifolia ‘F.C. 
Moree’ en 3 Acer pseudoplatanus 
‘Bruchem’ geplant.

Een kapvergunning voor een 
Prunus serrulata (OLO 7413577). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Ereprijskamp
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Prunus pandora geplant.

Een kapvergunning voor 3 Fraxinus 
excelsior (OLO 7413837). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Langs het fietspad tussen 
Ranzijn en zwembad De Does
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 3 Sorbus aucuparia ‘Edulis’ 
geplaatst.

Een kapvergunning voor 4 Fraxinus 
excelsior (OLO 7414303). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Zijloordkade en Van der 
Marckstraat
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden op de huidige 
locatie 3 Nyssa sylvatica ‘Wildfire’ en 1 
Alnus spaethil ‘Spaeth’ geplant.

Een kapvergunning voor een Acer 
pseudoplatanus (OLO 7414481). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Gruttostraat
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de 
huidige locatie een Alnus glutinosa 
‘Pyramidalis’ geplant.

VERLEEND
(reguliere procedure)

Voorhof
Wijzigen van de voorgevel en plaatsen 
van een fietsenhok ( OLO 7263071 - 
LDPZ2022-000261)
Locatie: Dotterbloemkreek 21
Datum besluit: 25 november 2022

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

Zijlkwartier
Wijzigen van de garagedeur ( OLO 
7402069 - LDPZ2022-000320)
Locatie: Jan Roelandsestraat 28
Datum intrekking: 22 november 2022

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 

Veilig rijden in het verkeer
Jaarlijks vallen er meer dan  
5.800 ernstige verkeers-
slachtoffers in Zuid-Holland. Dat 
zijn 17 mensen per dag die niet 
veilig op hun bestemming komen. 
Veel ongelukken komen door 
menselijk gedrag. 

De donkere wintermaanden 
vragen extra aandacht in het 
verkeer. Zicht, zichtbaarheid, 
weersomstandigheden en 
verkeersregels. Allemaal 
factoren die van invloed zijn 
op verkeersveiligheid. Past 
u ook uw gedrag aan op de 
omstandigheden en volgt u 
de verkeersregels? Hiermee 
vergroten we niet alleen de 
veiligheid voor ons zelf. Maar 
ook de veiligheid voor andere 
verkeersdeelnemers. Alleen 
samen bewegen we ons veilig in 
het verkeer. Doet u ook mee?

Geef voorrang aan 
bestuurders van rechts!
Staan er bij een kruising geen 
verkeersborden of -tekens? Dan 
geldt de regel dat bestuurders 
van rechts voorrang hebben. 
Sinds 1 mei 2001 is een fietser 
een bestuurder. Sindsdien gelden 
voor hen dezelfde verkeersregels 
als voor andere bestuurders. 
Staan er geen verkeersborden 
en/of verkeerstekens bij een 
kruising? Dan moet u ook aan 
fietsers voorrang geven wanneer 
zij van rechts komen. Soms lijkt 
het of de ene weg belangrijker is 
dan de andere. Bijvoorbeeld een 
weg in asfalt kruist een weg in 
klinkers. Maar ook een aansluiting 
van een vrij liggend fietspad 
met een weg waar ook auto’s 
rijden. Let dan bij een kruising 
extra op of er verkeersborden 

en/of verkeerstekens zijn. Zijn 
die er niet? Dan geldt de regel: 
geef voorrang aan bestuurders 
van rechts. Dus ook aan de 
fietser. Houd er rekening mee 
dat wegmarkering niet altijd meer 
zichtbaar is als er sneeuw ligt. 

Tips bij rijden onder winterse 
omstandigheden
De donkere en koude 
wintermaanden vragen om 
aanpassing van ons gedrag in het 
verkeer. Nog even de tips op een 
rijtje:
• Zicht: maak alle ramen 

sneeuw- en ijsvrij. Haal ook 
zoveel mogelijk sneeuw van het 
dak van uw auto;

• Verlichting: controleer de 
lampen van auto of fiets 
regelmatig. Gebruik deze ook 
zodra dit nodig is. Denk er bij 
mist aan dat u de dimlichten 
van de auto. Deze moet u 
meestal handmatig aanzetten.

• Zichtbaarheid: zorg voor 
reflectiemateriaal op kleding en 
(fiets)tassen. Maak eventueel 
extra lampjes vast op jas en/
of rugtas. Ook belangrijk voor 
voetgangers.

• Snelheid: rijd rustiger en houd 
meer afstand. Doe dit zeker 
bij mist, gladheid en sneeuw. 
Stuur rustig in de bocht en rem 
gelijkmatig;

• Reistijd: deze kan langer zijn 
dan u gewend bent. Vertrek 
niet te laat, maar neem de tijd;

• BOB en MONO: rijdt alcohol 
vrij. Een mocktail kan ook heel 
feestelijk zijn. Zet de mobiele 
telefoon in een houder. Stel 
ook navigatie en automatisch 
antwoorden in voor u gaat 
rijden. Of laat de telefoon 
gewoon in uw tas of jaszak. 



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. 

APVVERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD

Heel Leiderdorp
Een vergunning voor een huis-aan-
huiscollecte door Streekdierentehuis 
Leiden Stevenshage in de periode van 
15 tot en met 20 mei 2023
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 24 november 2022

VERLEEND

Een vergunning voor het plaatsen van 
driehoeksborden in de periode van 9 
tot en met 23 februari 2023 voor de 
aankondiging van een tentoonstelling

Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 28 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 plaatsen van een autolaadkraan 
ten behoeve van het hijsen van een 
dakkapel op 20 januari 2023 tussen 
8.00 uur en 15.00 uur
Locatie: Hoogmadeseweg 29
Datum melding: 21 november 2022

Het plaatsen van een bouwcontainer 
op één parkeervak, vanaf 2 januari 
2023 voor een periode van 4 weken.
Locatie: Brugwacht 13
Datum melding: 24 november 2022


