
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 14 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 

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

19 december
Raadsvergadering
Vanaf 20.00 uur
Gemeentehuis raadszaal

22 december
Spreekuur met wethouder  
Daan Binnendijk
10.00 tot 11.00 uur
Gemeentehuis

Raadsvergadering
Op maandag 19 december vindt 
de raadsvergadering 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.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Ons verkeersgedrag 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. Zicht, zichtbaarheid, 
weersomstandigheden en 
verkeersregels. Allemaal factoren die 
de verkeersveiligheid beïnvloeden. 
Passen we ons gedrag aan op de 
omstandigheden en de geldende 
verkeersregels? Dan vergroten we 
de veiligheid voor ons zelf en voor 
anderen. Samen veilig door het 
verkeer, doet u mee?

Stop op tijd
Op tijd kunnen stoppen is belangrijk 
voor het vergroten van de veiligheid. 
Daarbij zijn verschillende zaken van 
invloed. Uw oplettendheid en focus 

op de weg(gebruikers). Doe dit 
zonder afleiding door uw mobiele 
telefoon. Het gebruik van alcohol, 
drugs en/of medicijnen of ‘gewoon’ 
moe zijn. Deze zaken hebben ook 
invloed. Schone autoruiten en de 
juiste zorgen ervoor dat u goed kunt 
zien en zichtbaar bent voor een 
ander. Maar ook de techniek levert 
een grote bijdrage. Belangrijk dus 
om uw vervoersmiddel regelmatig 
na te kijken. Hebben de banden 
nog voldoende profiel? Werken de 
remmen nog goed? Controleer dit 
regelmatig.  

Gebruik van winterbanden geeft 
een verbetering. Zeker wanneer 
de temperatuur onder de 7 graden 
komt. Maar vooral bij sneeuw kan 
de remweg dan de helft korter 
worden. Vier-seizoenenbanden 
geven ook een kortere remweg. Al is 
de remweg is nog steeds langer dan 
bij winterbanden.

Mooi Leiderdorp
“Ook wij wonen heerlijk in Leiderdorp en stampen lekker in de plassen”. 
Bedankt voor het insturen van deze prachtige foto, Joost Kooreman.

Vanwege de temperatuur zit veel 
GFT-afval vastgevroren. Helaas kunnen 
we je container dan niet legen. Om 
vastgevroren GFT-afval te voorkomen 
(en te bestrijden) hebben wij hieronder 
tips. Is je gft-afval of containerdeksel 
toch vastgevroren en je container niet 
geleegd? Bied je container opnieuw 
aan over twee weken, op het vaste 
inzamelmoment.

• Zet de container als dat mogelijk is 
in een berging, schuur of garage, of 
zet de container uit de wind.

• Doe een oude krant of stuk karton 
tussen de deksel, zo kan hij niet 
vastvriezen

• Steek het afval voorzichtig los. Door 
de vorst vriest en droogt het afval 
verder in.

• Leg een krant of droog GFT-afval 
op de bodem van de container. Dat 
neemt vocht op en na het legen 
blijven er minder resten achter.

• Laat nat groente- en fruitafval en 
koffiefilters uitlekken voordat ze de 
bak in gaan. Hoe minder water er in 
het afval zit, hoe kleiner de kans op 
bevriezing is.

• Gebruik nooit zout of 
antivriesvloeistoffen om vastgevroren 
GFT-afval te ontdooien. Deze 
stoffen verstoren het composteren 
en antivriesmiddelen zijn schadelijk 
voor het milieu.

• Duw afval nooit vast in de container. 
De kans dat het afval aan de bodem 
en de wanden blijft vastzitten is bij 
vorst groter dan normaal.



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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Vervangen van de kozijnen in 
de voorgevel (OLO 7441143 - 
LDPZ2022-000360)
Locatie: Berkenkade 19
Datum ontvangst: 5 december 2022

Oranjewijk
Het realiseren van een dakopbouw 
bovenop de bestaande bebouwing 
(OLO 7446179 - LDPZ2022-000361)
Locatie: Mauritssingel 158
Datum ontvangst: 6 december 2022

Ouderzorg
Plaatsen van een airco aan de 
zijgevel van het huis (OLO 7356883 - 
LDPZ2022-000363)
Locatie: Molenaarstraat 26
Datum ontvangst: 8 december 2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Een kapvergunning voor een 
Carpinus betulus (OLO 7331405). De 
reden voor de kap is dat de boom 
aan het afsterven is en binnen één 
jaar dood zal zijn. 
Locatie: Rijnenburg ter hoogte van 
nummer 1
Datum besluit: 8 december 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Carpinus betulus ‘Frans 
Fontaine’ geplant. 

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 besluit: 8 december 2022
Herplantplicht: Er worden twee 
Populus tremula Tapiau geplant op 
de Persant Snoepweg ter hoogte 
van de autowasstraat bij het 
tankstation.

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 besluit: 8 december 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.

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 ter 
hoogte van nummer 22
Datum besluit: 8 december 2022
Herplantplicht: Er wordt in 
plantseizoen 2023/2024 op de 
huidige locatie een Prunus ‘Umineko’ 
geplant. 

Een kapvergunning voor een 
Populus canadensis (OLO 7389253). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden gekapt te 
worden.
Locatie: Koningshof ter hoogte van 
Prinsenhof
Datum besluit: 12 december 2022
Herplantplicht: Er wordt in 
plantseizoen 2023/2024 op de 
huidige locatie een Quercus frainetto 
‘Trump’ geplant.

Een kapvergunning voor een 
Aesculus hippocastanum (OLO 
7402089). De boom is afgekeurd 
vanuit de boomveiligheidscontrole en 
dient binnen 6 maanden gekapt te 
worden.
Locatie: Jaagpad (achter 
Achthovenerweg nr. 2)
Datum besluit: 12 december 2022
Herplantplicht: Er wordt in 
plantseizoen 2023/2024 op de 
huidige locatie een Ulmus ‘Lobel’ 
geplant.

Een kapvergunning voor een 
Quercus palutris (OLO 7389525). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden gekapt te 
worden.
Locatie: Poldertocht
Datum besluit: 12 december 2022
Herplantplicht: Er wordt in 
plantseizoen 2023/2024 op de 
huidige locatie een Ostrya carpinifolia 
‘F.C. Moree’ geplant.

Een kapvergunning voor een 
Fraxinus excelsior (OLO 7402143). 
De boom is afgekeurd en dient 
binnen 6 maanden gekapt te 

worden.
Locatie: Achthovenerweg ter hoogte 
van nr. 11
Datum besluit: 12 december 2022
Herplantplicht: Er wordt in 
plantseizoen 2023/2024 op de 
huidige locatie een Ulmus ‘Lobel’ 
geplant.

Een kapvergunning voor een 
Salix alba (OLO 7403589). De 
boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dient 
binnen 6 maanden gekapt te 
worden.
Locatie: Vossiuslaan ter hoogte van 
nr. 36
Datum besluit: 13 december 2022
Herplantplicht: Er wordt in 
plantseizoen 2023/2024 op de 
huidige locatie een Celtis occidentalis 
geplant.
 
Een kapvergunning voor 2 Fraxinus 
excelsior (OLO 7402405). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden gekapt te 
worden.
Locatie: Achthovenerweg ter hoogte 
van nr. 1
Datum besluit: 13 december 2022
Herplantplicht: Er worden in 
plantseizoen 2023/2024 in de buurt 
van de huidige locatie 2 Populus 
tremula ‘Erecta’ geplant.
 
Een kapvergunning voor 2 Populus 
canadensis (OLO 7402355). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en dienen 
binnen 6 maanden gekapt te 
worden.
Locatie: Op het speeleiland aan 
Buitenhoflaan
Datum besluit: 13 december 2022
Herplantplicht: Er worden in 
plantseizoen 2023/2024 op de 
huidige locatie 2 Populus tremula 
‘Tapiau’ geplant.
 

Een kapvergunning voor 31 Fraxinus 
excelsior, 2 Ulmus minor, 1 Salix alba, 
1 Quercus robur, 2 Fagus sylvatica, 
1 Acer campestre, 2 Betula pendula, 
1 Prunus padus, 1 Alnus glutinosa 
en 1 Populus canescens (OLO 
7401691). De bomen zijn afgekeurd 
vanuit de boomveiligheidscontrole en 
dienen binnen 6 maanden gekapt te 
worden.
Locatie: Park De Bloemerd
Datum besluit: 13 december 2022
Herplantplicht: Er worden 7 Betula 
nigra, 5 Populus tremula, 8 Tilia 
cordata, 8 Ulmus laevis, 5 Ostrya 
carpinifolia, 5 Populus nigra en 5 
Alnus glutinosa in park De Bloemerd 
geplant.

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

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Doeskwartier
Plaatsen van zonnepanelen ( OLO 
7178639 - LDPZ2022-000243)
Locatie: Hoofdstraat 206
Datum besluit: 12 december 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. 


