
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

DONDERDAG 29 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 

4 januari
Kerstbomeninzameling
www.leiderdorp.nl/kerstboom

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

Het nieuwe jaar in
In de tijd tussen kerst en oud 
en nieuw schrijf ik deze column, 
in de hoop dat u deze dagen 
in gezelligheid doorbrengt. Of 
misschien gezelschap bent voor 
iemand die er in deze periode 
alleen voor staat. December 
is toch een maand waarin 
samenzijn extra betekenisvol is. 
Er ligt een nieuw jaar voor ons, 
vol onzekerheden door alles 
wat er in de wereld gaande is. 
Naar elkaar omkijken is nu nog 
belangrijker. 

Zo vervult de barmhartige 
opvang van vluchtelingen door 
onze inwoners mij met trots en 
dankbaarheid. Het motto is van, 
voor en dóór Leiderdorpers. 
En dat blijkt ook uit de vele 
vrijwilligers die Leiderdorp rijk is.

In deze nieuwe tijd, waarin 
we het hoofd moeten bieden 
aan stijgende prijzen, hoge 
energierekeningen en de 
gevolgen van een wrede oorlog, 
zie ik iedereen zoeken naar 
evenwicht. Daar heb ik veel 
respect voor. Ik hoop dat wij u 
terzijde kunnen staan waar we 
kunnen.

Namens de gemeente 
Leiderdorp wens ik iedereen 
een voorspoedig, gezond, 
warm en verbindend 2023 
toe. Een jaar waarin ik hoop 
velen van u weer te kunnen 
ontmoeten. Bijvoorbeeld bij 
de nieuwjaarsreceptie op het 
gemeentehuis van 7 januari. 
Vanaf 15.00 uur heet ik u, samen 
met de wethouders daar hartelijk 
welkom om samen het nieuwe 
jaar in te luiden. 

Vriendelijke groet,
Laila Driessen
Burgemeester Leiderdorp 

Doesbrug defect
Er is een defect aan de Doesbrug. 
Hierdoor kan het niet bediend 
worden. Dit is in elk geval tot en 
met 15 januari 2023. Er wordt 

onderzocht wat er kapot is. We 
gaan het daarna repareren. Excuus 
voor het ongemak.

Verzoek tot verlenging 
crisisnoodopvang
Sinds 17 oktober worden in de 
Power City Church in Leiderdorp 100 
asielzoekers opgevangen. Dit doen 
wij op verzoek van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden (VRHM). De 
asielzoekers zouden tot 1 februari 
2023 blijven. Nu heeft de VRHM aan 
de gemeente gevraagd of de opvang 
van de asielzoekers verlengd kan 
worden tot 1 juli 2023. 

Behandeling in het college
Eerst heeft het college van 
burgemeester en wethouders 
vergaderd over deze vraag. Dat was 
op 20 december. Het college stelt 
aan de gemeenteraad voor om de 
crisisnoodopvang te verlengen.  

Waarom verlengen?
Er is een aantal redenen waarom 
het college van burgemeesters 
en wethouders voorstelt om de 
crisisnoodopvang te verlengen.

1. Er is een groot tekort 
aan opvangplekken voor 
asielzoekers. Dit tekort is er op 1 
februari nog steeds. Daarnaast is 
er onzekerheid over beschikbare 
locaties. Door te kiezen voor 
verlenging dragen wij ons 
steentje bij aan de opvangcrisis 
in het land. Daarmee creëren 
wij duidelijkheid voor de 
veiligheidsregio, de gemeente en 
de asielzoekers zelf.

2. De locatie is al ingericht 
en functioneert als 
crisisnoodopvanglocatie goed. 
Ook is de Power City Church 
langer beschikbaar. Gebruik 
maken van hetzelfde gebouw 

is handiger en effi ciënter dan 
een ander gebouw opnieuw 
inrichten. Ook hoeven de 
asielzoekers niet weer voor 
een korte tijd naar een andere 
crisisnoodopvanglocatie 
verplaatst te worden.

3. De crisisnoodopvang loopt goed 
en de afspraken en huisregels 
worden goed nageleefd. Bij het 
verlengen geven wij dezelfde 
afspraken en huisregels mee aan 
de veiligheidsregio. Zo beperken 
we eventuele overlast voor de 
omgeving zo veel mogelijk.

Behandeling in de gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt het 
verzoek op 9 januari 2023 tijdens een 
openbare raadsvergadering. U kunt 
deze bijwonen in het gemeentehuis, 
of volgen op https://leiderdorp.
parlaeus.nl/user/homepage. De 
vergadering begint om 20.00 uur. 

U kunt ook inspreken tijdens de 
raadsvergadering. Neem daarvoor 
contact op met de griffi e. Stuur een 
e-mail naar griffi e@leiderdorp.nl of 
bel naar (071) 54 58 500. Dat kan tot 
uiterlijk maandag 9 januari 12.00 uur.

Contact en meer informatie
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail 
naar info@leiderdorp.nl, of bel naar 
071 54 58 500. Op onze website 
www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang 
vindt u de update over de 
crisisnoodopvang van de afgelopen 
maand. Ook vindt u er meer 
informatie over de crisisnoodopvang 
zelf.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Gaat u ook de keuken, schuur of tuin in om oliebollen te bakken dit jaar? 
Wat te doen met het overgebleven frituurvet? Frituurvet en olie veroorzaken 
verstoppingen in het riool. Spoel het overgebleven vet na het bakken niet 
door het toilet of de gootsteen, maar breng het naar de milieustraat. Giet 
het gebruikte vet in de originele verpakking, een melkpak of fl es. Meer 
weten over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op 
www.nietinhetriool.nl.



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 profi elschets 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 profi elschets 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!

Belangrijke onderwerpen rondom Oud en Nieuw
Afsteektijden vuurwerk 
Op 31 december mag het vuurwerk 
vanaf 18.00 uur tot 1 januari 
2.00 uur worden afgestoken. Het 
vuurwerk kan op 3 werkdagen 
worden gekocht. De verkoopdagen 
in 2022 zijn 29, 30 en 31 december.  

Waar mag u vuurwerk niet 
afsteken? 
In Leiderdorp mag u op een aantal 
plekken geen vuurwerk afsteken. 
Dat zijn de volgende plekken:
- in een passage of een 

onderdoorgang (bijvoorbeeld een 
tunnel of een viaduct);

- in een portiek, galerij of dergelijke 
voor publiek openstaande ruimte;

- in een voor publiek toegankelijke 
besloten ruimte;

- in de volgende gebieden:
o de Bloemerd; 
o de Houtkamp
o het Doeshavengebied; 
o het Weteringpark; 
o het gebied rond de 

Buitenhofvijver, zoals 
aangegeven op de bij 
dit besluit behorende 
plattegrond. 

- binnen een afstand van 250 
meter gerekend vanaf rietgedekte 
woningen (met uitzondering van 
het afsteken van zogenaamd 

laag consumentenvuurwerk dat 
op een afstand van minimaal 
30 meter alleen mag worden 
afgestoken indien dat vuurwerk 
niet verder dan 10 meter van de 
afsteekplaats ontbrandt). 

- schoolpleinen en pleinen 
behorende bij de buitenschoolse 
opvang en/of kinderdagverblijven 
en binnen een afstand van 
100 meter, gerekend vanaf de 
dichtstbijzijnde buitenmuur van 
het betreffende pand.

Veilig vuurwerk afsteken 
voorkomt ongelukken
Gaat u tijdens de jaarwisseling 
vuurwerk afsteken of er buiten naar 
kijken? Bescherm dan uw ogen met 
een vuurwerkbril. Steek vuurwerk 
op een veilige manier af volgens de 
gebruiksaanwijzing, zo zorgt u dat 
u veilig bent en verkleint u de kans 
op ongelukken. Op de verpakking 
van legaal vuurwerk staat vermeld 
welke leeftijd u moet hebben om dat 
vuurwerk te mogen afsteken. De 
minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) 
hangt af van het soort vuurwerk. 
Tips over veilig vuurwerk afsteken 
vindt u op https://www.veiligheid.
nl/adviezen/tips-en-advies/tips-om-
veilig-met-vuurwerk-om-te-gaan. 

Geweld tegen mensen met 
een publieke taak wordt niet 
geaccepteerd
Tijdens de jaarwisseling is een 
groot aantal personen in actie om 
de jaarwisseling zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. Denk aan 
medewerkers van de gemeente, 
ambulanceverpleegkundigen, 
de brandweer, politie en (huis)
artsen. Voor de hulpdiensten is de 
jaarwisseling gebruikelijk de drukste 
nacht van het jaar. Zij moeten hun 
werk zo optimaal mogelijk kunnen 

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.

Mooi Leiderdorp
“Lekker fris op 22-12 vlak voor de kortste dag, de natuur maakt zich al 
voorzichtig op voor het nieuwe jaar!” Bedankt voor het insturen van deze 
prachtige foto, Joost Kooreman.



uitvoeren. Daar horen agressie, 
bedreigingen en beledigingen niet 
bij. Bij geweld tegen mensen met 
een publieke taak treedt de politie 
direct op. Medewerkers die met 
geweld te maken krijgen, worden 
opgeroepen altijd aangifte te doen 
bij de politie.  

Wie agressief is en/of geweld 
pleegt tegen mensen met een 
publieke taak, wordt snel en 
streng gestraft. Zoals ieder jaar 
heeft het OM in Den Haag voor de 
jaarwisseling supersnelrechtzittingen 
en themazittingen ingepland. Het 
OM eist in strafzaken die te maken 
hebben met de jaarwisseling 
hogere geldboetes, taakstraffen of 
gevangenisstraffen. Het OM streeft 
ernaar dat een verdachte binnen 
een dag weet hoe zijn zaak wordt 
afgehandeld. Dat kan onder andere 
met een dagvaarding voor een 
rechtszaak.

Hulpdienst nodig? Bel alleen als 
het echt moet
De feestelijke viering van Oud en 
Nieuw brengt een aantal risico’s 
met zich mee. Risico’s die voor 
elk grootschalig evenement 
kunnen gelden, zoals drukte of 
onder invloed zijn van alcohol en 
verdovende middelen. Risico’s 
die specifi ek gelden voor Oud en 
Nieuw zijn schade door vuurwerk 
en vreugdevuren en overbelasting 
van de hulpdiensten. Er is geen 
ander moment gedurende het jaar 
waarop zoveel hulpverleners actief 
zijn. Tussen 00.00 uur en 2.00 uur 
ontvangen (alarmcentrales van) 
de hulpverleningsdiensten (politie, 
brandweer en ambulancedienst), in 
een korte tijd heel veel meldingen. 
Zelfs met de maximaal mogelijke 
inzet van de hulpdiensten worden 
zij elk jaar weer overbelast. Er zijn 
te veel incidenten om het normale 
niveau van veiligheidszorg te kunnen 
bieden. Het is voor de hulpdiensten 
niet mogelijk om overal binnen de 
gestelde termijn te zijn. Blus kleine 
brandjes zelf en bel de alarmcentrale 
van de hulpdiensten alleen als het 
echt moet. 

Geen spoed, wel brandweer 
nodig?
Voor situaties die geen spoed 
hebben en niet levensbedreigend 
zijn, maar waar u toch de 
brandweer ter plaatse nodig 
hebt, belt u 0900-0904. Is er wel 
spoed of een levensbedreigende 
situatie? Bel dan altijd 112. Het 
telefoonnummer 0900-0904 is 
24 uur per dag bereikbaar voor 
alle niet-spoedeisende meldingen 
waarbij u de brandweer ter plaatse 
nodig hebt. U wordt gevraagd de 
plaatsnaam in te spreken waar u 

de melding voor doet. De centrale 
verbindt u door met de regionale 
meldkamer. Zo wordt u snel 
geholpen en blijft de 112-lijn vrij voor 
levensbedreigende en spoedeisende 
situaties. 

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken 
we met elkaar. Toch ontstaat er 
elk jaar schade door vernielingen. 
Bijvoorbeeld aan containers, 
bloembakken, bankjes en ander 
straatmeubilair. Het schadebedrag 
kan fl ink oplopen. Als gemeente 
verwachten wij de vernielingen 
te verminderen, door een goede 
mix van handhaving, preventie 
en communicatie. Hierbij hebben 
wij uw hulp hard nodig. Ziet u 
vernielingen op straat? Bel dan 
direct 112, de politie kan dan de 
daders op heterdaad aanhouden. 
Het schadebedrag verhalen wij 
direct op de veroorzakers. Blijft u 
liever anoniem? Bel dan met Meld 
Misdaad Anoniem, 0800-7000. 

Vuurwerkoverlast beperken
Ondervindt u overlast van 
afgestoken vuurwerk? Het melden 
van vuurwerkoverlast heeft altijd 
zin! Als door drukte van het aantal 
meldingen niet direct actie kan 
worden ondernomen, helpt het 
zeker bij nader onderzoek of om 
een goed beeld te krijgen voor 
de aanpak op langere termijn. 
Jaarlijks hebben veel mensen 
last van vuurwerk dat rond 
de jaarwisseling en de dagen 
daarvoor wordt afgestoken. Het 
gaat dan vooral om afgestoken 
illegaal knalvuurwerk, schade door 
vuurwerk en vuurwerkresten op 
straat. Houd rekening met elkaar en 
houd u aan de afspraken die dit jaar 
gelden. Zo voorkomen we samen 
overlast, schade en overbelasting 
van de hulpdiensten. Ondervindt 
u toch overlast van vuurwerk dan 
kunt u dat melden via het landelijke 
politienummer: 0900-¬8844 
of tijdens kantooruren naar de 
gemeente: 071 54 58 500. Hiermee 
ontlast u het spoednummer 112, 
maar kunt u wel melding maken van 
de situatie. 

Vreugdevuren
Een vreugdevuur is een groots 
door mensen opgebouwd en 
gecontroleerd vuur om iets te vieren. 
In de gemeente Leiderdorp zijn deze 
niet toegestaan.

Carbidschieten
Carbidschieten is in de gemeente 
Leiderdorp niet toegestaan.

Wensballonnen
Het gebruik van de wensballon 
is niet toegestaan in Leiderdorp. 
Wensballonnen kunnen brand 
veroorzaken.

Bent u tijdens de jaarwisseling 
van huis weg? Laat een 
bewoonde indruk achter!
Viert u Oud en Nieuw bij familie, 
vrienden of kennissen, waardoor 
u niet thuis bent, zorg dan dat de 
gordijnen zijn gesloten en u licht 

aanlaat. Een donker huis nodigt 
inbrekers meer uit. 

Container, zoals papier en 
textielcontainers worden tijdelijk 
afgesloten
Om brand tijdens de jaarwisseling te 
voorkomen, worden ondergrondse 
containers, zoals voor papier- en 
textiel, tijdelijk afgesloten of soms 
tijdelijk weggehaald. Hierdoor kunt 
u rondom de jaarwisseling uw 
papier en textiel niet kwijt. Breng 
uw papier en textiel eerder weg 
of bewaar het tijdelijk in huis. Laat 
voor de jaarwisseling geen spullen 
(kerstboom, bouwafval) slingeren 
in een niet afgesloten tuin. Mogelijk 
kunnen deze door vandalen in brand 
worden gestoken. De milieustraat 
is op 31 december geopend van 
9.30 – 12.30 uur. Op 1 januari is de 
milieustraat gesloten. 

Houd onze gemeente schoon. 
Ruim uw vuurwerk direct op!
Tijdens de jaarwisseling komt er 
veel vuil op straat. Het is belangrijk 
dat dit snel weer wordt opgeruimd, 
zodat het niet eindigt als zwerfvuil. 
Ruim vuurwerk direct na het 
afsteken op, dit voorkomt dat 
kinderen de volgende ochtend 
op zoek gaan naar (on)ontstoken 
vuurwerk. 

Let op alcohol en drugsgebruik
Bij geweldsincidenten - en in 
mindere mate bij vernielingen 
- bestaat een duidelijke relatie 
met alcoholgebruik, en eventueel 
met drugs. Minder alcohol- en 
drugsgebruik kan geweld en 
overlast bij de jaarwisseling 
verminderen. Geef ook uw kinderen 
met oud en nieuw regels mee over 
drank- en drugsgebruik. Zoals 
altijd: geen alcohol onder de 18! 
Ook ouders van kinderen boven 
de 18 kunnen duidelijke afspraken 
maken over het drankgebruik. Meer 
informatie en concrete tips vindt u 
op de website: 
www.helderopvoeden.nl.

Illegaal vuurwerk
Verkeerd gebruik van vuurwerk 
brengt grote risico’s met zich mee. 
Voor illegaal vuurwerk geldt dat het 
hoe dan ook gevaarlijk is. Het in 
bezit hebben van illegaal vuurwerk 
en het afsteken hiervan is strafbaar, 
evenals het maken van een 
vuurwerkbom. Het vervoeren van 
illegaal vuurwerk en de opslag in 
de woonomgeving zorgt voor grote 
veiligheidsrisico’s. Illegaal vuurwerk 
is niet goedgekeurd vuurwerk, 
waardoor er een verhoogde kans op 
letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te 
kort, het vuurwerk is beschadigd, 
of er zit teveel kruit in. Het is niet 
alleen voor de afsteker gevaarlijk, 
maar ook voor omstanders, 
huisgenoten of buren. Op https://
www.politie.nl/onderwerpen/
vuurwerk.html staat meer informatie 
over (illegaal) vuurwerk. Op www.
vraaghetdepolitie.nl vinden 
jongeren meer informatie over 
(illegaal) vuurwerk. In december 
kunnen jongeren chatten met een 
vuurwerkdeskundige.

Optreden tegen illegaal 
vuurwerk
De politie treedt hard op tegen 
verkopers en gebruikers van illegaal 
vuurwerk en mensen die legaal 
vuurwerk op een verkeerde manier 
gebruiken. De politie reageert 
snel op meldingen van burgers 
over transport, handel, opslag 
en gebruik van illegaal vuurwerk 
en op meldingen over misbruik 
van legaal vuurwerk. Heeft u het 
idee dat er bij u in de omgeving 
vuurwerk opgeslagen ligt, op een 
niet toegestane manier wordt 
verhandeld, of vervoerd gaat 
worden? Bel dan de politie op 
telefoonnummer 0900-8844. Of bel 
met Meld Misdaad Anoniem, 0800-
7000. Het Openbaar Ministerie (OM) 
treedt hard op tegen handel, opslag 
en afsteken van illegaal vuurwerk. 

Verknal het niet voor een ander! 
Jaarlijks raken tientallen mensen 
gewond door illegaal vuurwerk. 
Niet alleen het afsteken brengt 
de nodige risico's met zich mee 
maar ook het opslaan van illegaal 
vuurwerk in bijvoorbeeld een woning 
of garagebox is levensgevaarlijk. Er 
ontstaat een groot risico voor de 
omgeving door ontploffi ng of bij een 
brand.  

Daarnaast merkt de politie dat 
jongeren veelal illegaal en zwaarder 
vuurwerk gebruiken om daarmee 
vernielingen aan te richten aan 
het straatmeubilair zoals een 
verkeersbord, straatkolk of 
prullenbak.  

Illegaal vuurwerk is dus niet alleen 
gevaarlijk voor uzelf, maar ook voor 
uw omgeving. Dit vuurwerk voldoet 
niet aan de wettelijke (veiligheids-)
eisen. #verknalhetnietvooreenander 

Openbaar Ministerie eist straffen
Net als voorgaande jaren treedt ook 
tijdens de komende jaarwisseling 
het Openbaar Ministerie 
(OM) op tegen veroorzakers 
van ongeregeldheden. De 
rechtbank heeft daarvoor ook 
supersnelrechtzittingen ingepland. 
Het OM eist in strafzaken die te 
maken hebben met de jaarwisseling 
hogere geldboetes, taakstraffen 
of gevangenisstraffen. De strafeis 
kan in Oud & Nieuw-zaken 
75 procent hoger liggen dan 
anders. Is er sprake van agressie 
of geweld tegen mensen met 
een publieke taak (bijvoorbeeld 
politie, ambulancepersoneel, 
brandweer) dan kan het OM 
de strafeis eveneens verhogen. 
Een strafeis komt tot stand door 
weging van de ernst van het feit, 
de omstandigheden waaronder 
het delict is gepleegd en de 
persoon van de verdachte. Als een 
slachtoffer bij de uitoefening van zijn 
beroep te maken krijgt met agressie 
en geweld, wordt de ernst van het 
feit zwaarder beoordeeld. De offi cier 
weegt daarnaast ook de overige 
omstandigheden van het delict en 
de verdachte.

Controle Omgevingsdienst 
bij vuurwerkverkoop en 
vuurwerkevenementen
De Omgevingsdiensten West-
Holland en Midden-Holland 
(ODWH en ODMH) controleren 
jaarlijks de opslag en verkoop 
van vuurwerk door bedrijven 
in de regio. De controles 
bestaan uit een voorcontrole 
gezamenlijk met de brandweer 
en meerdere controles tijdens 
de verkoopperiode. Tijdens de 
voorcontroles in november toetsen 
zij of de vuurwerkverkoopbedrijven 
voldoen aan de eisen gesteld 
in het Vuurwerkbesluit. 
Gecontroleerd wordt of 
sprinklers, brandmeldinstallaties, 
bewaarplaatsen, het vuurwerk 
en de opslag hiervan voldoen 
aan de wettelijke eisen. Zijn de 
veiligheidsvoorzieningen uit het 
Vuurwerkbesluit niet aanwezig of 
wordt er niet aan voldaan, dan mag 
er geen vuurwerk worden verkocht.

Tijdens de verkoopdagen op 
29, 30 en 31 december 2022, 
bezoeken medewerkers van de 
omgevingsdiensten meerdere malen 
de vuurwerkverkoopbedrijven. 
Zij controleren dan vooral op de 
gedragsvoorschriften. Bijvoorbeeld 
of het vuurwerk op de juiste 
manier is opgeslagen en of er 
geen gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. 

Mooie én veilige vuurwerkshows
Omgevingsdiensten controleren 
ook vuurwerkevenementen in de 
regio. Denk aan evenementen zoals 
Leidens Ontzet, Koninginnedag, 
Bevrijdingsdag, dorpsfeesten of 
andere gelegenheden waarbij 
vuurwerk wordt gebruikt. In 
december organiseren veel 
vuurwerkverkooppunten een 
vuurwerkdemonstratie. Voor 
deze demonstraties of andere 
vuurwerkevenementen vraagt 
een gecertifi ceerd bedrijf een 
ontbrandingstoestemming of 
melding aan. Bij het afsteken van 
kleine hoeveelheden vuurwerk, max. 
200 kg consumentenvuurwerk, is 
geen ontbrandingstoestemming 
(vergunning) maar slechts 
een melding noodzakelijk. 
Deze vuurwerkdemonstraties 
worden beschouwd als 
vuurwerkevenementen en 
worden daarom ook door de 
omgevingsdiensten gecontroleerd.

De vuurwerkcontroles van 
vuurwerkevenementen uitgevoerd 
door de omgevingsdiensten 
staan in het teken van het veilig 
tot ontbranding brengen van 
het vuurwerk. Zo wordt het 
soort vuurwerk (professioneel-, 
consumenten en/of 
theatervuurwerk), de hoeveelheid en 
de afstand van het vuurwerk tot het 
publiek en de wijze van afschieten 
nauwlettend in de gaten gehouden. 
Alle controles zijn erop gericht de 
shows op een zo veilig mogelijke 
manier te laten verlopen waarbij de 
geldende wetten en regels worden 
nageleefd. 



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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Realiseren van een aanbouw in 
het zij- en achtererfgebied (OLO 
7471085 - LDPZ2022-000370)
Locatie: Acacialaan 31
Datum ontvangst: 19 december 
2022

VERLEEND
(reguliere procedure)

Zijlkwartier
Constructieve wijziging (OLO 
7360029 - LDPZ2022-000288)
Locatie: Jan Roelandsestraat 19
Datum besluit: 22 december 2022

Achthoven
Nieuwbouw brugwachtershuisje 
(OLO 7341357 - LDPZ2022-000281)
Locatie: Kadastraal sectie C, 
nummer 411, gelegen naast de 
Hoofdstraat 205
Datum besluit: 21 december 2022

Aanleggen van een tijdelijke 
bouwweg met in-/uitrit (OLO 
7375361 - LDPZ2022-000295)
Locatie: Kadastraal sectie C, 
nummers 695, 410 en 1198, gelegen 
achter de Hoofdstraat 205 t/m 229
Datum besluit: 21 december 2022

Aanpassen van de insteekhaven 
project Doeszicht (OLO 7413305 - 
LDPZ2022-000340)
Locatie: Kadastraal sectie C, 
nummer 411, gelegen naast de 
Hoofdstraat 205
Datum besluit: 21 december 2022

Plaatsen van een buitentrap naar 
de 1e verdieping van het bijgebouw 
(OLO 7114067 - LDPZ2022-000200)
Locatie: Achthovenerweg 5
Datum besluit: 22 december 2022

Buitenhof
Plaatsen warmtepomp aan de 
zijgevel (OLO 7350317 - LDPZ2022-
000299)
Locatie: Meerburglaan 31
Datum besluit: 22 december 2022

Een kapvergunning voor 3 
Fraxinus excelsior (OLO 7416791). 
De bomen zijn aangetast door 
essentaksterfte, afgekeurd vanuit 
de boomveiligheidscontrole en 
dienen binnen 6 maanden te worden 
gekapt.

Locatie: Boomgaardpad
Datum besluit: 28 december 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 besluit: 28 december 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 worden er op de huidige 
locatie 3 Robinea x margaretta 
‘Casque Rouge’ 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 besluit: 28 december 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Quercus petraea 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 besluit: 28 december 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 besluit: 28 december 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 besluit: 28 december 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er op de huidige 
locatie een Malus tschonoskii 
(sierappel) geplant.

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 besluit: 28 december 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 besluit: 28 december 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 besluit: 28 december 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 besluit: 28 december 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 besluit: 28 december 2022
Herplantplicht: De herplant wordt 
meegenomen in het herplantplan van 
het project ‘Vervangen riolering’ in 
Oranjewijk.

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt 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. 

APVVERGUNNINGEN

VERLEEND

Vrijstelling exploitatievergunning 
openbare inrichting 
Locatie: Van Diepeningenlaan 112 en 
Winkelhof 89
Datum besluit: 14 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.

VERKEERS 
BESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor 
en het opheffen van algemene 
gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 21 
december 2022 besloten tot de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats. Het 
gaat hierbij om de volgende plaats:
 - Langendijkdreef ter hoogte van 

perceelnummer 20 te Leiderdorp
Het college heeft eveneens op 
21 december 2022 besloten 
tot het opheffen van algemene 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Het 
gaat hierbij om de volgende plaatsen:
 - Langendijkdreef ter hoogte van 

perceelnummer 14 en 20 te 
Leiderdorp

Het college heeft eveneens op 
21 december 2022 besloten tot 
het opheffen van drie algemene 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Het 
gaat hierbij om de volgende plaats:
 -  Wilddreef ter hoogte van de 

toegang tot ingang D huisnummer 
104 t/m 250 te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal 
gepubliceerd in het gemeenteblad 
op 29 december 2022. Om 
de stukken in te zien gaat u 
naar de website https://www.
officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad. klik bovenaan op 
‘uitgebreid zoeken’. Onder het kopje 
'uitgebreid zoeken' kiest uw officiële 
bekendmakingen. Vervolgens 
kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 
'Gemeente'. Bij 'Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp 
en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 
'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start 
zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 29 
december 2022 tot en met 9 februari 
2023 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (gedurende 
openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op grond 
van hoofdstuk 6 van de Algemene 
wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
tegen het collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot 
en met 9 februari 2023 de tijd.


