
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 18 JANUARI 2023GEMEENTE 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 

19 januari
Spreekuur met wethouder 
Herman Romeijn
10.00 tot 11.00 uur
Milieu Educatief Centrum 
(MEC), van Diepeningenlaan 
110e

26 januari
Spreekuur van met wethouder 
Daan Binnendijk
10.00 tot 11.00 uur
Milieu Educatief Centrum 
(MEC), van Diepeningenlaan 
110e 

Overeenkomst getekend met 
architect voor KC Buitenhof
De basisscholen 't Bolwerk, De 
Hobbit en gymzaal Klerkenhof 
zitten in één gebouw aan de 
Klerkenhof. Dit gebouw is aan 
vernieuwing toe. Er is een architect 
gevonden om een ontwerp te 
maken. Dat is Ronald de Rooij van 
Topos B.V. 
 
Wat gaat er precies gebeuren? 
We gaan het gebouw klaar maken 
voor de toekomst. Dat geeft ons 
ook de kans om het duurzamer 
te maken. Ook gaan we een deel 
aanbouwen, we verplaatsen dan de 
kinderopvang van FloreoKids van 
locatie De Buit naar de Klerkenhof. 
Zo zitten niet alleen sport en 
onderwijs, maar ook kinderopvang 

op één locatie. De nieuwe locatie 
noemen we Kindcentrum Buitenhof. 

De gemeente heeft samen met 
de schoolbesturen van 't Bolwerk 
(PCBO Leiderdorp) en De Hobbit 
(PROO Leiden-Leiderdorp), 
de directie van Sportfondsen 
Leiderdorp en de directie van 
FloreoKids een overzicht gemaakt 
van alle eisen en wensen waaraan 
de locatie moet gaan voldoen. 
Ronald de Rooij helpt hen deze 
eisen en wensen om te zetten naar 
een ontwerp. Wij kijken uit naar dit 
ontwerp en uiteraard de realisatie 
hiervan. We houden u graag via 
onze website www.leiderdorp.nl/
kcbuitenhof op de hoogte. 

Informatieavond over polders, 
het water, weidevogels en 
biodiversiteit

Wie kent ze niet; de polders van 
de Leidse regio. Veel grasland, 
soms met grazende koeien, aardig 
wat ganzen en de boerderijen, 
die ons van melk, kaas en vlees 
voorzien. In het voorjaar kunnen 
we er grutto’s, kieviten en andere 
broedende vogels horen en zien; 
helaas loopt hun aantal drastisch 
terug. Er bestaan zorgen over het 
veenweidegebied, maar gelukkig 
zijn er ook ideeën en plannen 
om het veen, de ruimte voor de 
weidevogels en de kwaliteit van de 
biodiversiteit te verbeteren. 

Informatieavond met 
gastspreker
Heeft u altijd meer over deze 
onderwerpen willen weten? 
Op dinsdagavond 24 januari 
heeft IVN Leidse regio een 
deskundige gastspreker 
uitgenodigd. Luuk Oevermans, 

veenweidenatuurbeheerder van 
Staatsbosbeheer, wil met plezier 
zijn kennis en ervaring met dit soort 
gebieden met ons delen. Maar 
we beginnen de avond met de 
vertoning van een korte film over het 
ontstaan van de Merenwijk, waarbij 
natuurlijk ook aandacht is voor ons 
eeuwig kat- en muisspel met het 
water. Deze film is gemaakt door 
Joost Mosterd, voormalig inwoner 
van de Merenwijk.

U bent van harte welkom op 
dinsdagavond 24 januari in Yuverta 
(voorheen Wellantcollege), Lange 
Voort 70, Oegstgeest. De zaal 
gaat open om 19.45 uur en de 
lezing begint om 20.00 uur. De 
entree, koffie en thee zijn gratis, 
maar aanmelden is noodzakelijk.  
Dit kan via werkgroepklimaat.
ivnleidseregio@gmail.com. Let op 
vol =vol. 

Wat vond u  
van Leidens Ontzet? 
Bericht van de gemeente Leiden 
Ieder jaar rond 3 oktober viert 
Leiden het Leidens Ontzet. Een 
groot feest met kermis, muziek, 
een historisch programma, de 
markt en nog veel meer. Elk jaar 
zoeken de gemeente Leiden, 
de Drie October Vereeniging 
en de ondernemers en horeca 
naar mogelijkheden om feest te 
vieren, maar ook oog te hebben 
voor jong en oud, voor veiligheid 
en omwonenden. Een hele 
uitdaging dus! 

Heeft u in 2022 Leidens Ontzet 
gevierd? Dan zijn wij erg 

benieuwd wat u van de viering 
van afgelopen jaar vond en wat 
er verbeterd kan worden. In een 
vragenlijst krijgt u kort en bondig 
informatie over de organisatie 
van het evenement. Vervolgens 
horen we graag wat u daarvan 
vindt en of het beter kan. Door 
met ons mee te denken, maken 
we er samen een nog mooiere 
viering van! Iedereen kan de 
vragenlijst invullen op https://
doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/
vragenlijst-evaluatie-leidens-
ontzet-2022. 

Vlnr: Ronald de Rooij van Topos, Ben Kuiper van PROO Leiden-
Leiderdorp, Herman Romeijn van gemeente Leiderdorp, Suzanne 
Nagelkerke van PCBO Leiderdorp, Ferdy Dreef van Sportfondsen 
Leiderdorp en Johan Vriesema van Floreokids

Foto: Ada van der Aar, plaats Boterhuispolder

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -



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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Plaatsen van de zonnepanelen op 
een gemeentelijk monument (OLO 
7519651 - LDPZ2023-000009)
Locatie: Hoofdstraat 77A
Datum ontvangst: 15 januari 2023

INGETROKKEN AANVRAGEN 

Oranjewijk
Herinrichten van de Oranjewijk (OLO 
7422419 - LDPZ2022-000354)
Locatie: Oranjewijk
Datum intrekking: 13 januari 2023

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

AANGEVRAAGD

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van stroopwafels op 
zaterdag 4 februari 2023
Locatie: Winkelhof en Santhorst
Datum aanvraag: 9 januari 2023

VERLEEND

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor het 
plaatsen van units ten behoeve van 
een tijdelijk stembureau in de week 
van 10 tot en met 17 maart 2023
Locatie: Plein statendaalder
Datum verleend: 5 januari 3023

Een vergunning voor het plaatsen 
van een schaftkeet ten behoeve van 
de brugwachter in de periode van 1 
april 2023 tot en 1 mei 2024.
Locatie: Doesbrug
Datum verleend: 12 januari 2023

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 
Oplaadpalen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 11 januari 2023 
besloten tot het aanwijzen van twee 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat 
hierbij om de volgende plaatsen:
 -  Saranafort ter hoogte van 

perceelnummer 12 te Leiderdorp;
 -  Tollenaersingel, tegenover 

garagebox 8t te Leiderdorp;
 -  Olieslager ter hoogte van 

perceelnummer 26 te Leiderdorp;
 -  Wilddreef ter hoogte van de 

toegang tot ingang d huisnummer 
104 t/m 250 te Leiderdorp;

 -  Bloemendaalselaan ter hoogte 
van perceelnummer 1 t/m 75 te 
Leiderdorp;

 -  Zijloordkade ter hoogte van 
perceelnummer 27 te Leiderdorp;

 -  Ereprijskamp ter hoogte van 
perceelnummer 8 te Leiderdorp;

 -  Buitenhoflaan ter hoogte van 
perceelnummer 1 te Leiderdorp.

In het Saranafort worden er in de 
eerste instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen gerealiseerd. Later 
worden hier mogelijk twee extra 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen 
aangewezen.

Het college heeft eveneens op 
11 januari 2023 besloten tot het 
intrekken van een verkeersbesluit 
voor het aanwijzen van 2 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat 
hierbij om de volgende plaats:
 -  Jonkerhof ter hoogte van de 

zijkant van de Meerburglaan 
perceel 11 te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 18 januari 
2023. 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 u ‘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 
18 januari 2023 tot en met 1 maart 
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 1 maart 2023 de tijd.

Politiek forum
Op maandag 23 januari 2023 vindt het politiek forum plaats om 
20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van 
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te 
volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Inspreekrecht
5. Bestemmingsplan Pinksterbloem
6. Rekenkamerrapport beleid en beheer van de riolering
7. Uitwerking aanbevelingen Rekenkamerbrief ‘Inzicht in de 

jeugdzorg?’
8. Handhaving visie op herplant
9. Noodfonds energiekosten
10. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
11. Rondvraag
12. Vaststellen verslag Politiek Forum 12 december 2022
13. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op  
leiderdorp.parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 
griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500.

Mooi Leiderdorp
Cees van Nierop maakte deze foto langs de Engelendaal. Prachtig, bedankt 
voor het insturen! 

Stem op uw favoriete ondernemer!
Op 26 januari wordt de Leiderdorpse 
Ondernemersprijs 2023 uitgereikt. 
Vijf Leiderdorpse bedrijven zijn 
genomineerd: CompuCorner, 
Autoservice Achthoven, Van der 

Meel – Interieur & Styling,  
Pro-Fit Sports en The Brandscape 
Agency. U kunt tot en met 26 januari 
20.00 uur stemmen via 
www.leiderdorpseondernemersprijs.nl.


