
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 7 DECEMBER 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

t/m 28 januari 2023
geen collecte

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

AGENDA 

8 december
Spreekuur met wethouder 
Herman Romeijn
10.00 tot 11.00 uur
Zwembad De Does

12 december
Politiek Forum
20.00 uur
Gemeentehuis raadszaal

15 december
Spreekuur met wethouder Daan 
Binnendijk
10.00 tot 11.00 uur
Buurthuis De Hoeksteen, 
Houtschans 107

Politiek Forum
Op maandag 12 december vindt 
de vergadering van het Politiek 
Forum plaats om 20.00 uur. De 
vergadering vindt plaats in de 
raadszaal. Je 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 vind je op leiderdorp.
parlaeus.nl. Heb je vragen? Neem 
dan contact op met de griffie: mail 
naar griffie@leiderdorp.nl of bel 
naar (071) 54 58 500.

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 9 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.

Energietoeslag aanvragen: 
rectificatie
Vorige week plaatsten wij een 
artikel over het vragen van 
de energietoeslag en andere 
regelingen. Helaas stonden er wat 
foutjes in de websitelinks. Daarom 
plaatsen wij dit artikel opnieuw. 
Onze excuses voor het ongemak.

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 
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: 
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.

Mooi Leiderdorp
“Op weg naar Leiderdorp vanuit Rijpwetering, afgelopen dinsdag rond 4 uur. 
Hopelijk blijft het groen rondom Leiderdorp behouden. De omgekeerde vlag 
is te zien links.” Bedankt voor het insturen van deze prachtige foto, José 
Monincx.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -



Ons gedrag is belangrijk in het verkeer. 
Ook in de winter. 
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 donkere 
wintermaanden vragen extra 
aandacht in het verkeer. Rijden 
onder invloed en afl eiding zorgen 
ervoor dat we minder alert 
reageren. Dit kan ongunstig zijn 
voor de verkeersveiligheid. Zeker in 
combinatie met de donkere dagen 
en winterse omstandigheden. 
Door ons gedrag aan te passen 
aan de omstandigheden en de 
verkeersregels te volgen, vergroten 
we de veiligheid. Niet alleen voor 
ons zelf, maar ook voor andere 
verkeersdeelnemers. Samen veilig 
door het verkeer, doet u mee?

Winter BOB
December is een maand vol 
gezelligheid. Sinterklaasfeest, 
de Kerstdagen en eindejaars-
bijeenkomsten. Gelegenheden 
waarbij een drankje niet ontbreekt. 
Vaak is dit een drankje met alcohol. 
Rijden met teveel alcohol op is 
wettelijk verboden. Ook op de 
fi ets. Op een e-bike is dit als fi etser 
extra gevaarlijk omdat u harder 
rijdt. Het beste is om helemaal 
geen alcohol te drinken als u gaat 
rijden of fi etsen. Dit is veiliger 
voor uzelf en voor het overige 
verkeer. De strafbare grens ligt bij 
een alcoholpromillage van 0,5. 
Voor beginnende bestuurders is 
dit lager. Dit is dan namelijk 0,2 
promille. De hoogte van de boete 
hangt af van de hoogte van het 
gemeente promillage. De boete 
begint bij 300 euro. Ook kunt u uw 
rijbewijs (tijdelijk) kwijtraken. En u 
kunt op cursus gestuurd worden.

Met deze handige tips helpen wij u 
veilig op weg:

• Regel een BOB
 Gaat u op pad? Spreek dan 

vooraf af wie de BOB is. Rijdt u 
alleen ergens heen? Dan bent u 
natuurlijk zelf de BOB.

• Bent u BOB? Zeg het hardop!
 Laat anderen weten dat u de 

BOB bent. U moet nog rijden 
en drinkt daarom niet. Zeg het 
hardop. Dit maakt het voor 
anderen meteen duidelijk. Ook 
helpt het u om de verleiding te 
weerstaan om toch één drankje 
te nemen.

• Ondersteun de BOB
 Krijgt u een BOB op visite of 

bobt uw vriend of vriendin? 
Verras de BOB dan eens met 
alcoholvrije alternatieven. Zo 
zijn er de Belgische Bobtails of 
andere feestelijke alcoholvrije 
drankjes.

Zone-borden, hoe zit het ook al 
weer?
Soms is er een verkeersregel 
voor een aantal aaneengesloten 

straten. De maatregel wordt 
dan niet in elke straat apart 
aangegeven, maar alleen aan het 
begin van de zone. De maatregel 
geldt dan totdat u een bord 
passeert wat het einde van de 
regel aangeeft. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is de 30 km/u-
zone. Tot het passeren van een 
bord dat het einde van de zone 
aangeeft, is de maximumsnelheid 
voor gemotoriseerd verkeer 30 
km/u. Vaak is op kruisingen 
de voorrang niet geregeld met 
verkeersborden. Dan geldt dus de 
algemene maatregel: geef voorrang 
aan bestuurders van rechts.
Bij de Santhorst vindt u een andere 
zone. Hier geldt namelijk een 
parkeerschijfzone. Dit betekent dat 
u alleen nog mag parkeren in de 
aangegeven parkeervakken. Staat 
bij deze parkeervakken een blauwe 
lijn? Dan mag u hier maar een 
beperkte tijd parkeren en moet u 
de parkeerschijf gebruiken.

Visie op Bouwhoogtes Leiderdorp 
vastgesteld
Het college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp maakt 
bekend dat de gemeenteraad op 
14 november 2022 de Visie op 
Bouwhoogtes Leiderdorp van 26 
september 2022 gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Toelichting
De Visie op Bouwhoogtes bevat 
richtlijnen voor de bouwhoogte, 
maat en schaal van nieuwe 
bebouwing in Leiderdorp. 
Ze geven aan wat wel of niet 

passend is op bepaalde plekken 
in Leiderdorp. Daarmee wil het 
gemeentebestuur zorgen dat 
nieuwe bouwinitiatieven aansluiten 
bij het karakter van Leiderdorp en 
de bestaande bebouwing. De visie 
bepaalt niet wanneer een initiatief 
voor hoogbouw is toegestaan of 
gewenst, maar vormt een globaal 
uitgangspunt voor bouwhoogtes.
De Visie op Bouwhoogtes en het 
vaststellingsbesluit zijn te vinden op  
www.leiderdorp.nl/hoogbouwvisie

Voorkom brand en vier veilig de feestdagen
Rookmelders voorkomen dat 
een beginnende brand groot 
wordt. Weet u hoe u brand kunt 
voorkomen? Wij geven u hier 
eenvoudige tips waarmee u de 
feestdagen veiliger viert.

Elektrische apparaten
Elektrische apparaten worden 
warm. Als er te veel warmte 
ontstaat kan de oververhitting brand 
veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer 
er stof in het apparaat zit of het 
apparaat of snoer beschadigd is.
• Doe in deze periode uw 

kerstverlichting uit wanneer u 
weggaat of gaat slapen.

• Plaats (feest)verlichting niet in 
de buurt van licht ontvlambare 
materialen.

• Doof kaarsen wanneer u een 
ruimte verlaat.

Veilig laden
U kunt telefoons, laptops, 
fi etsaccu’s en andere batterijen het 
beste opgeladen als u wakker bent. 
Want wanneer u slaapt werkt uw 
neus niet en ruikt u de beginnende 
brand niet.

• Als u overdag oplaadt, merkt 
u het tijdig op als de accu 
oververhit raakt of vlam vat. 
Het is daarnaast verstandig 
om de stekker meteen uit het 
stopcontact te halen als uw 
telefoon, tablet of apparatuur is 
opgeladen.

• Laad op, op een harde 
ondergrond. Zo kan de accu of 
batterij goed zijn warmte kwijt 
en verkleint u de kans op een 
beginnende brand. Hetzelfde 
geldt ook voor de laders van 
bijvoorbeeld elektrische fi etsen, 
een scootmobiel, step of 
hoverboard.

• Gaat u langer weg? Trek dan 
zo veel mogelijk stekkers van 
elektrische apparaten uit het 
stopcontact. Hiermee voorkomt 
u brand, sluipstroom en bespaart 
u energie.

Wasdroger
Een wasdroger wordt warm tijdens 
gebruik, omdat er kleding in zit is 
een droger vaak ook stoffi g. Stof 
en hitte is geen goede combinatie 
indien u brand wilt voorkomen.

• Zet de droger alleen aan als u 
thuis en wakker bent.

• Maak na iedere droogbeurt de 
fi lters schoon.

Als u dan ook nog een rookmelder 
boven de droger hangt, doet 
u het top. U wordt dan snel 
gewaarschuwd als het toch mis 
gaat. Wilt u meer brandrisico’s 
verminderen? Doe de woningcheck. 
Dit kan op www.brandweer.nl/
onderwerpen/woningcheck/

BOB = 0,0% op!

Ga jij deze winter onderweg?
Eerst het BOB-overleg!

www.maakeenpuntvannul.nl/bob

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 nokverhoging (OLO 
7436905 - LDPZ2022-000358)
Locatie: Vlaskamp 17
Datum ontvangst: 1 december 2022

De Baanderij
Tijdelijk plaatsen van 1 silo en een 
bedieningsunit bij de provinciale loswal 
aan de Zijldijk (OLO 
7437877 - LDPZ2022-000359)
Locatie: Zijldijk (Kadastrale sectie A 
perceelnummer 10883)
Datum ontvangst: 2 december 2022

Een kapvergunning voor 2 Prunus 
serrulata (OLO 7414893). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Santhorst
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 2 Prunus Yedoensis geplant.

Een kapvergunning voor een 
Corylus colurna (OLO 7415033). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Splinterlaan
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Corylus colurna ‘VDB 
Obelisk’ geplant.

Een kapvergunning voor een 
Alnus glutinosa en een Prunus 
cericifera (OLO 7415233). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Lijnbaan
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie twee Ulmus ‘Lobel’ geplant.

Een kapvergunning voor een 
Fraxinus excelsior en een Acer 
platanoides (OLO 7415395). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.

Locatie: Mauritssingel
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: De herplant wordt 
meegenomen in het herplantplan van 
het project ‘Vervangen riolering’ in 
Oranjewijk.

Een kapvergunning voor een Malus 
(OLO 7415467). De boom is afgekeurd 
vanuit de boomveiligheidscontrole en 
dient binnen 6 maanden te worden 
gekapt.
Locatie: Willem de Zwijgerlaan
Datum aanvraag: 22 november 2022
Herplantplicht: De herplant wordt 
meegenomen in het herplantplan van 
het project ‘Vervangen riolering’ in 
Oranjewijk.

Een kapvergunning voor 3 Fraxinus 
excelsior (OLO 7416791). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Boomgaardpad
Datum aanvraag: 23 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 3 Ulmus laevis geplant.

Een kapvergunning voor 3 Fraxinus 
excelsior (OLO 7416837). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Munnikenpark
Datum aanvraag: 23 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 3 Robinea x margaretta 
‘Casque Rouge’ geplant.

Een kapvergunning voor 10 Alnus 
glutinosa (OLO 7416889). De reden 
van de kap is dat het hier achterstallig 
onderhouden hakhout betreft. Dit 
staat op een smalle strook grond 
tussen twee sloten met een hoge 
waterstand. Er zijn eerder al twee 
bomen omgevallen door de instabiele 
natte standplaats. Door de kap 
ontstaat er weer een jonge, gezonde 
en veilige hakhoutwal. Twee van de 
tien bomen zijn eveneens aan het 
afsterven en zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole. Zij dienen 
binnen zes maanden te worden 
gekapt.
Locatie: Hoogmadeseweg
Datum aanvraag: 23 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 



2023/2024 worden er in de buurt van 
de huidige locatie 10 Populus tremula 
‘Erecta’ geplant.

Een kapvergunning voor 4 Prunus 
serrulata (OLO 7416933). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Meidoornstraat
Datum aanvraag: 23 november 2022
Herplantplicht: De herplant wordt 
meegenomen in het herplantplan van 
het project ‘Vervangen riolering’ in 
Kerkwijk.

Een kapvergunning voor een 
Prunus serrulata (OLO 7417377). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden te worden gekapt.
Locatie: Burgerhof
Datum aanvraag: 23 november 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Malus tschonoskii geplant.

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Doeskwartier
Een vergunning voor het plaatsen van 
een schaftkeet voor de bediening van 
de Doesbrug in de periode van 1 april 
2023 tot en met 8 november 2023.
Locatie: Hoofdstraat
Datum: aanvraag 1 december 2022

VERLEEND

Heel Leiderdorp
Een vergunning voor het plaatsen van 

driehoeksreclameborden ten behoeve 
van de actie bespaarteGOED voor 
huurders in de periode van 13 tot en 
met 27 december 2022.
Locatie: Engelendaal en Persant 
Snoepweg
Datum besluit : 5 december 2022

Ouderzorg
Een vergunning voor het organiseren 
van de Kerstnachtviering op 24 
december 2022 van 21.00 uur tot 
22.30 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 5 december 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.

BESCHIKKINGEN

Beschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
- Draadbaan 42 Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens Burgemeester en 
Wethouders van de
gemeente Leiderdorp een verzoek 
tot intrekking ontvangen voor het 
intrekken van de omgevingsvergunning 
onderdeel milieu van 17 november 
2021. Het verzoek heeft betrekking 
op een distributiecentrum van PostNL 
Logistics aan de Draadbaan 42 
Leiderdorp. Het verzoek tot intrekking 
is ingediend omdat de activiteiten zijn 
gestaakt.

Voor het intrekken van de vergunning 
wordt de in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht 
omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 
donderdag 8 december 2022 tot en 
met donderdag 19 januari 2023 bij 
de receptie van het gemeentehuis 
in Leiderdorp, maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en 
op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 
uur.

Bent u het niet eens met onze 
beschikking? 
Als u het niet eens bent met onze 
beschikking, dan kunt u dat laten 

weten door beroep in te stellen bij de 
rechtbank Den Haag. Dit doet u met 
een brief, ook wel een beroepschrift 
genoemd. Deze brief stuurt u binnen 
zes weken na de dag dat deze 
beschikking bekend is gemaakt. 

Is de beschikking niet direct op u van 
invloed? En gaf u wel uw reactie op 
de ontwerpbeschikking? Dan kunt u 
beroep instellen.

Is de beschikking wel direct op u van 
invloed? En gaf u niet uw reactie op 
de ontwerpbeschikking? Dan kunt u 
beroep instellen.

U schrijft in uw brief:
• uw naam en adres
• de datum waarop u de brief stuurt
• het zaaknummer
• waar u het niet mee eens bent en 

waarom
• uw handtekening

U stuurt uw brief naar: 
De rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  DEN HAAG 

U kunt uw beroep ook digitaal 
instellen. Dit doet u bij de rechtbank 
Den Haag, via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u 
wel een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op 
de genoemde website vindt u meer 
informatie.

Heeft u beroep ingesteld? En is er 
spoed? 
Als dat zo is, dan kunt u vragen om 

een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Den Haag. Dit betekent dat de rechter 
kan bepalen dat de beschikking nog 
niet ingaat. Deze beslissing geldt dan 
totdat er naar uw beroepschrift is 
gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige 
voorziening naar: 
De voorzieningenrechter van de 
rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal 
indienen. Dit doet u bij de rechtbank 
Den Haag, via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u 
wel een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op 
de genoemde website vindt u meer 
informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw 
verzoek om voorlopige voorziening te 
sturen naar:
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Leiderdorp 
Per adres Omgevingsdienst West-
Holland
Postbus 159
2300 AD  LEIDEN

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 071-4083100 of 
info@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2021-010224.


