
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 21 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 

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

7 januari
Nieuwjaarsreceptie
15.00 tot 17.00 uur
Gemeentehuis
Om 15.30 uur 
nieuwjaarstoespraak 
burgemeester
Aansluitend uitreiking 
Vrijwilligersprijzen

Gemeente Leiderdorp wenst 
u fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

Denk mee over de nieuwe 
burgemeester van Leiderdorp
Onze burgemeester Laila 
Driessen gaat in november 2023 
met pensioen. Daarom zoekt 
gemeente Leiderdorp een nieuwe 
burgemeester. De gemeenteraad 
stelt eerst een profielschets vast 
om de beste burgemeester te 
vinden. Deze laat zien welke 
eigenschappen en kwaliteiten de 
nieuwe burgemeester moet hebben. 
Denkt u hier ook over mee? 

Uw mening is belangrijk
Wij vinden het belangrijk 
dat Leiderdorpse inwoners, 
ondernemers, verenigingen 
en maatschappelijke partners 
meedenken over de nieuwe 
burgemeester. Door een vragenlijst 
in te vullen, kunt u laten weten wat 
u belangrijk vindt. De resultaten 
van de vragenlijst nemen we mee 

in de profielschets voor de nieuwe 
burgemeester.

Hoe u meedenkt
U kunt de vragenlijst invullen op 
https://nl.surveymonkey.com/r/
P896YKV. Het invullen van de 
vragenlijst kost u ongeveer 3 
minuten. Dit kan tot uiterlijk 6 januari 
aanstaande.

Maak kans op een ontmoeting
Onder de mensen die de 
vragenlijst invullen, verloten wij 
zes ontmoetingen met de nieuwe 
burgemeester. Wilt u kans maken 
op zo’n ontmoeting? Vul dan uw 
e-mailadres in bij vraag 4. Wordt 
u ingeloot? Dan krijgt u op dit 
e-mailadres bericht. 
Alvast hartelijk dank voor uw 
deelname!

Samenwerking Economie071 
verlengd
De partners van Economie071 
hebben hun economische 
samenwerking in regio Leiden 
verlengd met een periode van 
vier jaar tot 1 januari 2027. 

Gemeenten, onderwijsinstellingen 
en ondernemersverenigingen zetten 
daarmee opnieuw de schouders 
onder projecten die de regionale 
economie versterken.

Mooi Leiderdorp
“De Dwarswatering kijkend richting de Bloemerd. Wat een winterse plaatje!”
Bedankt voor het insturen van deze prachtige foto, Toer Oterdoom.

Andere dagen voor ophalen GFT 
en oud papier
Vanwege de kerstdagen legen wij 
de minicontainers op de volgende 
dagen.
• Vrijdag 23 december (i.p.v. 

27 december): oud papier 
Oranjewijk, Heerlijk Recht

• Dinsdag 27 december (i.p.v. 
26 december): GFT Oranjewijk, 
Heerlijk Recht, Kerkwijk, 
Ouderzorg.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Verbouwen van de hooiberg (OLO 
6569395 - LDPZ2022-000365)
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum ontvangst: 12 december 
2022

Kerkwijk
Wijzigen van gebruik bedrijfswoning 
naar wonen (OLO 7420569 - 
LDPZ2022-000367)
Locatie: Kastanjelaan 1
Datum ontvangst: 16 december 
2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Zijlkwartier
Wijzigen van de voorgevel (OLO 
7421581 - LDPZ2022-000342)
Locatie: Jan Roelandsestraat 28
Datum besluit: 14 december 2022

Kapvergunningen

Een kapvergunning voor Fraxinus 
excelsior (OLO: 7412323). De 
boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en moet 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Van Poelgeestlaan
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Acer platanoides 
‘Columnare’ geplant.

Een kapvergunning voor een 
Fraxinus excelsior en een Prunus 
cericifera ‘Nigra’ (OLO 7410977). 
De bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en moeten 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: B.G. Cortspad
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 2 Corylus colurna geplant.

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

binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Merelstraat
Datum besluit: 19 december 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 moet 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Ereprijskamp
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Prunus pandora geplant.

Een kapvergunning voor 5 Fraxinus 
excelsior (OLO 7410787). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en moeten 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Vronkenlaan
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2023/2024 worden op de huidige 
locatie 5 Gleditsia triacanthos 
‘Skyline’ geplant.

Voortgang crisisnoodopvang en 
opvang Oekraïners
Op www.leiderdorp.nl/oekraine en 
www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang 
zijn updates geplaatst over de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen 
en de crisisnoodopvang.

Groene Piet zamelde speelgoed 
in voor Oekraïners
De afgelopen twee weken 
zamelde Groene Piet speelgoed 
in voor Oekraïense kinderen. Het 
Milieu Educatief Centrum (MEC) 
organiseerde deze actie. Iedereen 
die thuis speelgoed over had, kon 
dit inleveren. 

Piet bleef na pakjesavond nog 
even in Nederland om speelgoed 
in te zamelen. Ook organiseerde hij 
activiteiten in het MEC. Tijdens een 
activiteitenmiddag op 7 december 

konden kinderen cadeautjes ruilen. 
Zij konden ook een pietenspeurtocht 
doen. 

Groene Piet staat voor 
duurzaamheid. Hij wil graag dat 
we zo min mogelijk speelgoed 
weggooien. Door deze actie kunnen 
kinderen spelen met speelgoed 
waar een ander kind niet meer mee 
speelt. 

Donderdag 15 december 
kregen kinderen van Oekraïense 
vluchtelingen hun cadeaus. Dit 
gebeurde tijdens een kerstdiner dat 
Incluzio Leiderdorp organiseerde.

Piet wil graag iedereen bedanken 
die heeft geholpen met het 
inzamelen van het speelgoed. 
Ook bedankt Piet de Rotary 
Club Leiderdorp, Noorda & Co 
en de plaatselijke bakkerij Van 
Maanen. Zij zorgden ervoor dat het 
kerstdiner kon plaatsvinden. En 
tot slot: Albert Heijn uit Winkelhof 
bedankt! Deze verzorgde eerder de 
welkomstpakketjes voor Oekraïners.

Verkeersveilig de winter door
Jaarlijks vallen er meer dan 5.800 
ernstige verkeersslachtoffers 
in Zuid-Holland. Dat zijn 17 
mensen per dag die niet veilig 
op hun bestemming aankomen. 
Veel ongelukken komen door 
menselijk gedrag. De donkere 
wintermaanden vragen extra 
aandacht in het verkeer.

Door ons gedrag aan te passen 
aan de omstandigheden en de 
verkeersregels te volgen, vergroten 
we de veiligheid. Voor onszelf én 
voor andere verkeersdeelnemers.
Samen veilig door het verkeer, doet 
u mee?

Sneeuw en ijzel
Wanneer het sneeuwt, is voor 
iedereen duidelijk dat het glad kan 
zijn. Sneeuw is goed te zien, ook 
in het donker. IJzel is vaak slecht 
zichtbaar. Het ontstaat wanneer 
regen bevriest op de koude weg. 
IJzel kan zeer plaatselijk zijn. Hou 
daarom het regionale weerbericht 
goed in de gaten.

Is het nodig toch de weg op 
te gaan, zorg dan dat u goed 
voorbereid bent. Neem genoeg 
dekens mee voor iedereen in de 
auto. Zorg ook voor voldoende eten 
en vooral ook drinken. 

Rijden bij ijzel vraagt – meer dan bij 
sneeuw - extra tijd en maatregelen. 
Bij het optrekken vanuit stilstand 
kunt u makkelijk slippen. Doe 
dit in de tweede versnelling. 
En geef zo weinig mogelijk gas 

terwijl u de koppeling rustig laat 
opkomen. Heeft uw auto een 
antiblokkeersysteem (ABS)? Dan 
is het bij een noodstop belangrijk 
het rempedaal tot op de bodem in 
te trappen. Het rempedaal kan dan 
gaan trillen en rare geluiden maken. 
Dat is normaal.

Wintertips
• Zicht: maak alle ramen sneeuw- 

en ijsvrij en denk ook aan het dak 
van uw auto.

• Verlichting: gebruik deze zodra 
dit nodig is. Bij mist, denk er dan 
aan dat u de dimlichten van de 
auto meestal handmatig moet 
aanzetten.

• Zichtbaarheid: zorg voor 
refl ectiemateriaal op kleding en 
(fi ets)tassen. Maak eventueel 
extra lampjes vast op jas en/of 
rugtas. Dit is ook belangrijk voor 
voetgangers.

• Snelheid: rij rustiger en hou meer 
afstand. Stuur rustig in de bocht 
en rem gelijkmatig.

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

• BOB en MONO: rij alcoholvrij 
en zet de mobiele telefoon in 
een houder. Stel navigatie en 
automatisch antwoorden in voor 
u gaat rijden of laat de telefoon 
gewoon in uw tas of jaszak.

Kerstboom levert direct 50 cent op! 
Ook in 2023 kun je weer kerstbomen 
en zakken met vuurwerk bij ons 
inleveren. Per boom of zak ontvang 
je direct 50 cent. De inzameling is 
op woensdag 4 januari tussen 12.30 
uur en 15.30 uur op de volgende 
plekken.

Oranjewijk
12.30 tot 14.00 uur: Hoek 
Mauritssingel / Willem de Zwijgerlaan, 
milieucorner

Kerkwijk
12.30 tot 14.00 uur: Parkeerplaats 
hoek Van Geerstraat / Dr. de 
Bruijnestraat
14.15 tot 15.30 uur: Grasveld 
Hoek Kastanjelaan / Burgemeester 
Brugplein

Ouderzorg
12.30 tot 14.00 uur: Parkeerterrein 
Scheppingskerk
14.15 tot 15.30 uur: Grasveld hoek 
Tollenaersingel / Drakestein
Zijlkwartier/Vogelwijk
12.30 tot 14.00 uur: Hoek
Splinterlaan / Pinksterbloem
14.15 tot 15.30 uur: Hoek 
Vronkenlaan / Gansstraat

Voorhof
14.15 tot 15.30 uur: Klimopzoom bij 
de ingang van school Elckerlyc

Binnenhof
12.30 tot 14.00 uur: Gallaslaan, 
ingang Lisdoddekreek
14.15 tot 15.30 uur: Grasveld hoek 
Spiegeldreef / Van Effendreef

Buitenhof
12.30 tot 14.00 uur: Hoek Muzenlaan 
/ Willem van Otterloostraat tussen de 
2 grote parkeerterreinen.
14.15 tot 15.30 uur: Hoek 
Buitenhofl aan / Buitendijklaan 
(Hofvijver)

14.15 tot 15.30 uur: Milieucorner 
Meerburglaan bij Windmolen

Leyhof
12.30 tot 14.00 uur: Torenwacht bij 
Hoogvliet supermarkt

Milieustraat
Ook op de milieustraat kunnen op 
4 januari de hele dag kerstbomen 
en zakken met vuurwerkresten 
ingeleverd worden voor 50 cent per 
boom of zak. 

Meer dan 40 bomen verzameld
Heb je meer dan 40 bomen 
verzameld? Dan komen we ze op 4 
januari bij je ophalen. Maak daarvoor 

een afspraak door op maandag 2 
januari of dinsdag 3 januari te bellen 
of WhatsAppen naar 06 11 05 85 
75. Je spreekt dan met Gerda van 
Lingen.

De kerstbomen moeten klaarliggen 
op de afhaalplek en deze plek moet 
bereikbaar zijn voor de vrachtwagen.

Wil je je kerstboom aan de kinderen 
in de buurt geven? Zet de kerstboom 
dan buiten op eigen grond, 
bijvoorbeeld in de voortuin. Als de 
boom op de openbare weg staat, 
halen we hem weg.
Bedrijven en instellingen zijn 
uitgesloten van deelname.



Een kapvergunning voor 8 Fraxinus 
excelsior (OLO 7410457). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en moeten 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Ruigekade
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: er worden op de 
huidige locatie 8 Ulmus lobel geplant.

Een kapvergunning voor een 
Aesculus hippocastanum (Witte 
Paardekastanje) (OLO 7404567). 
De boom staat op particulier 
terrein en op de lijst van bijzonder 
waardevolle bomen. De boom is 
afgestorven en als onveilig uit de 
boomveiligheidscontrole gekomen, 
en moet binnen 6 maanden worden 
gekapt.
Locatie: Achthovenerweg nr. 15
Datum besluit: 19 december 2022
Er is geen herplantplicht omdat de 
boom op particulier terrein staat.

Een kapvergunning voor 3 Fraxinus 
excelsior (OLO 7406443). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en moeten 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Park De Houtkamp
Datum besluit: 19 december 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 moeten 

binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Persant Snoepweg
Datum besluit: 19 december 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 moeten 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: 6 bomen aan het Jaagpad 
en 1 boom aan de Achthovenerweg
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locaties 7 Ulmus columella geplant.

Een kapvergunning voor een Acer 
pseudoplatanus (OLO 7414481). 
De boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en moet 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Gruttostraat
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de 
huidige locatie een Alnus glutinosa 
‘Pyramidalis’ geplant.

Een kapvergunning voor 4 Fraxinus 
excelsior (OLO 7414303). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en moeten 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Zijloordkade en Van der 
Marckstraat
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2023/2024 worden op de huidige 

locatie 3 Nyssa sylvatica ‘Wildfire’ en 
1 Alnus spaethil ‘Spaeth’ geplant.

Een kapvergunning voor 1 Sorbus 
aucuparia en 1 Populus tremula 
(OLO 7407431). De  Sorbus 
aucuparia is afgekeurd vanuit 
de boomveiligsheidscontrole en 
moet binnen 6 maanden worden 
gekapt. De Populus tremula heeft 
ondergronds onvoldoende ruimte en 
zou daardoor kunnen omwaaien.
Locatie: Maarten ’t Hartstraat
Datum besluit: 19 december 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 3 Fraxinus 
excelsior (OLO 7413837). De 
bomen zijn afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole en moeten 
binnen 6 maanden worden gekapt.
Locatie: Langs het fietspad tussen 
Ranzijn en zwembad De Does
Datum besluit: 19 december 2022
Herplantplicht: in plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 3 Sorbus aucuparia ‘Edulis’ 
geplaatst.

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

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. 

BESTEMMINGSPLAN

Ontwerpbestemmingsplan 
Hoofdstraat 205 ter inzage

Van 22 december 2022 tot 
en met 1 februari 2023 kunt u 
het ontwerpbestemmingsplan 
Hoofdstraat 205 inzien. Hiermee 
start de wettelijke procedure rond 
het bestemmingsplan (artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening). In deze periode 
kan iedereen reageren.

Reden
Dit bestemmingsplan maakt een 
tweede woning mogelijk op het 
perceel Hoofdstraat 205, schuin 
achter de bestaande woning. De 
gemeente heeft daar in 2008 al 
vrijstelling voor verleend van het 
toen geldende bestemmingsplan. 
De bedoeling was om de tweede 
woning als bouwrecht op te nemen 
in het bestemmingsplan Oude Dorp. 
Dat blijkt niet te zijn gebeurd. Om 
de tweede woning alsnog mogelijk 

te maken, wordt hiervoor een 
aparte bestemmingsplanprocedure 
doorlopen.

Het plan bekijken
Dat kan digitaal op www.
ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.BPhoofdstraat205-
ON01). Bekijkt u liever het plan 
op papier, dan kan dit tijdens 
openingstijden bij de receptie in het 
gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 
1 Leiderdorp.

Uw mening geven
Iedereen kan een reactie 
(zienswijze) geven op het 
ontwerpbestemmingsplan 
gericht aan de gemeenteraad. 
Dit kan alleen in de periode van 
22 december 2022 tot en met 
1 februari 2023 per brief, mail of 
mondeling. Noem hierbij steeds 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Hoofdstraat 205’.
Een brief stuurt u naar de 
gemeenteraad, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp.
Een e-mail stuurt u naar RO@
leiderdorp.nl.
Wilt u mondeling reageren? Maak 
dan een afspraak voor een gesprek 
in het gemeentehuis.

Informatie
Voor vragen over de gang van zaken 
van het bestemmingsplan kunt 
u contact opnemen met Kristian 
Lievense. Dat kan door te bellen naar 
(071) 54 58 500 of te mailen naar 
k.lievense@leiderdorp.nl.


