
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 25 JANUARI 2023GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

t/m 28 januari 2023
geen collecte

29 januari t/m 2 februari 
Hersenstichting

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

AGENDA 

26 januari
Spreekuur met wethouder Daan 
Binnendijk
10.00 tot 11.00 uur
Milieu Educatief Centrum, Van 
Diepeningenlaan 110e

26 januari 
Uitreiking Leiderdorpse 
ondernemersprijs
Meer informatie: www.
leiderdorpseondernemersprijs.nl 

2 februari
Spreekuur met wethouder Bob 
Vastenhoud
10.00 tot 11.00 uur
Ontmoetingsruimte Statenhof, 
ingang rechts naast Reaal 2

10 februari
Warme Truiendag
www.warmetruiendag.nl

Inloopbijeenkomst 
herontwikkeling Pinksterbloem 
LET OP: LOCATIE GEWIJZIGD
Op 9 februari organiseren 
woningcorporatie Rijnhart Wonen en 
de gemeente een inloopbijeenkomst 
over het ontwerp voor de 
nieuwbouw van de Pinksterbloem, 
het ontwerp voor de openbare 
ruimte en de uitvoeringsperiode. De 
inloopbijeenkomst is bedoeld voor 
omwonenden en geïnteresseerden. 
Inlopen is mogelijk tussen 19:00 
uur en 20:30 uur. De bijeenkomst 
vindt plaats in het wijkgebouw 
van het Zijlkwartier. Let op, in de 
bewonersbrief stond een andere 
locatie vermeld.

Over het project
Rijnhart Wonen gaat de drie 
bestaande woongebouwen aan de 
Pinksterbloem slopen en vervangen 
door 92 nieuwbouwwoningen. 
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt 
u de plannen voor de sloop, de 

herinrichting van de openbare 
ruimte en de nieuwbouw zien. 
Daarover kunt u vragen stellen. Ook 
laten wij de verwachte planning zien. 

Eerdere participatie
In 2021 hielden wij een 
informatiebijeenkomst. Toen 
lieten wij het conceptontwerp 
zien. Daar konden mensen op 
reageren. Wij hebben daarna met 
een groep over het ontwerp van 
de buitenruimte gesproken. Hierin 
zaten een aantal omwonenden 
en een vertegenwoordiger van de 
Bomenstichting. Zij hebben hun 
ideeën, wensen en mening gegeven 
over een aantal onderwerpen: 
• het parkeren;
• de inrichting van de groene ruimte 

tussen de woonblokken;
• de beplanting.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

10 februari is het 
Warmetruiendag. Doe mee!
Iedereen kan bijdragen aan energiebesparing

Elk jaar wordt er een nationale 
Warmetruiendag gehouden. Met 
het motto 'Verwarm jezelf, niet de 
wereld' maakt deze actie ons bewust 
van het effect dat wij kunnen hebben 
op de CO2-uitstoot. Wist u dat we 
maar liefst 6% CO2 en 6% energie 
besparen als we de thermostaat 
één graad lager zetten? Als heel 
Nederland op Warmetruiendag de 
thermostaat één graad lager heeft 
staan, bespaart dat al 6,3 miljoen kilo 
CO2. Hoe meer mensen meedoen 

met Warmetruiendag, hoe groter het 
verschil!

Verzin daarom een leuke actie 
met collega's, buren of het gezin 
om ook energie te besparen 
op Warmetruiendag. Show een 
lievelingstrui tijdens een digitale 
vergadering, brei een sjaal, vest of 
trui of maak thuis lekkere warme 
chocolademelk om warm te blijven. 
Bedenk een leuke actie en voeg hem 
toe op www.warmetruiendag.nl.

Gemeenteraad
Op maandag 30 januari 2023 vindt de raadsvergadering 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. Vragenronde
6. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffing
7. Bestemmingsplan Pinksterbloem
8. Rekenkamerrapport beleid en beheer van de riolering
9. Uitwerking aanbevelingen Rekenkamerbrief ‘Inzicht in de jeugdzorg?’
10. Handhaving visie op herplant
11. Noodfonds energiekosten
12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
13. Lijst ingekomen stukken
14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
15. 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
Schaatsen op de Hofvijver. Wat hebben we genoten van het schaatsweer in 
december! Bedankt voor dit winterse plaatje, Annemieke Belgraver.

Rijden in winterse omstandigheden
Verkeersveilig de winter door, hoe 
belangrijk is ons gedrag?
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 en goed onderhoud 
van auto of fiets is belangrijk voor 
de verkeersveiligheid van alle 
weggebruikers. Door ons gedrag aan 
te passen aan de omstandigheden 
en de geldende verkeerstegels te 
volgen vergroten we de veiligheid 
voor ons zelf en ook voor andere 
verkeersdeelnemers. Samen veilig 
door het verkeer, doet u mee?

Winterse omstandigheden
Sneeuw, ijs en ijzel vragen om een 
aanpassing van ons rijgedrag. Niet 
alleen het aanpassen van onze 
rijsnelheid, ook ons voertuig vraagt 
extra aandacht.

IJsvrije ruiten
Het is belangrijk om, voordat u 
wegrijdt, alle ruiten van de auto ijsvrij 
te maken. Dit kunt u doen met een 
ijskrabber maar ook met speciale 

ruitondooier. Goed zicht is niet alleen 
belangrijk voor uzelf als bestuurder 
maar ook voor de communicatie met 
andere weggebruikers voor, naast of 
achter uw voertuig.

Remmen en sturen
Voor zowel de autobestuurder als 
(brom-)fietser vraagt remmen en 
sturen in de bocht extra aandacht, 
zeker bij sneeuw en ijs/ijzel. Neem 
de bocht iets rustiger en rem op tijd 
en geleidelijk. Dit verkleint de kans 
om in een slip te raken, ook met 
winterbanden.

Verlichting
Zorg dat de verlichting van auto of 
fiets in orde is. Controleer bij mist of 
uw verlichting automatisch aangaat. 
Zo niet, doe dit dan zelf handmatig. 
Fietsers zijn nog beter zichtbaar met 
extra reflectie op kleding en banden. 

Remmen van de fiets
Controleer de remmen van uw fiets 
voordat u op pad gaat. Vocht in 
remkabels kan ervoor zorgen dat 
deze vastvriezen en u niet kunt 
remmen. Smeer de remkabels tijdig in 
met kettingolie. IJs op de velgen zorgt 
ervoor dat remblokjes moeilijk of geen 
grip krijgen op de velg. Het beste 

is om het ijs eerst van de velg te 
schrapen en dan pas op te stappen. 

Zon
De dagen worden alweer langer en 
de zon schijnt weer wanneer u in 
de ochtend- of avondspits aan het 
verkeer deelneemt. Dit kan extra 
hinderlijk en gevaarlijk zijn omdat de 
zon nog laag staat en ons dan eerder 
verblindt. Een zonnebril is in deze 
maanden net zo belangrijk als in de 
zomer.  

Wintersport
Gaat u met de auto op wintersport? 
Kijk dan voor u vertrekt ook welke 
regels er gelden voor het hebben en/
of gebruiken van sneeuwkettingen. 
Deze kunnen voor elk land waar u 
(doorheen) rijdt anders zijn.

Wist u dat?
Het veroorzaken van hinder of gevaar 
op de weg door uw rijstijl kan worden 
bestraft met een boete op grond van 
artikel 5 van de Wegenverkeerswet? 
De hoogte kan variëren tussen de  
€ 100 en € 1.000.  
De boete wanneer u de ramen niet 
goed ijsvrij maakt is € 250 (exclusief  
€ 9 administratiekosten).

Gemeente helpt bewoners met 
energie besparen
Met de energiehulp wil 
de gemeente Leiderdorp 
huishoudens helpen hun 
energieverbruik blijvend te 
verlagen. De energiehulp doet 
dit door bij inwoners thuis 
energiebesparende producten te 
installeren en advies te geven. De 
hulp is gericht op huishoudens 
die dat het hardst nodig hebben.

Huishoudens die de energietoeslag 
of de bijzondere bijstand voor 
energiekosten ontvangen, mogen 
meedoen. Huishoudens die voor 
de hulp in aanmerking komen, 
krijgen binnenkort een brief van de 
gemeente over deze nieuwe actie. 

Direct energie besparen
De energiehulp komt vervolgens op 
afspraak langs om te kijken in de 

woning wat er nodig is. Hij bestelt 
en installeert dan bijvoorbeeld 
radiatorfolie, een waterbesparende 
douchekop en/of tochtstrips. 
Hiermee kunnen de bewoners direct 
energie besparen. De gemeente 
betaalt de energiebesparende 
maatregelen en de installatie. De 
actie gaat over een aantal weken van 
start en loopt tot en met 2024.

Kom ik ook in aanmerking?
De gemeente richt zich vooral op 
huishoudens met een lager inkomen 
en een hoog energieverbruik. De 
geselecteerde woningen ontvangen 
een brief van de gemeente. Wilt 
u meer weten over de service, of 
wilt u weten of u voor de actie in 
aanmerking komt? Mail dan naar 
energiehulp@leiderdorp.nl.  

Extra financiële hulp voor 
huishoudens met weinig inkomen
De gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne zijn voor iedereen voelbaar. 
De prijzen voor energie, maar ook 
voor boodschappen zijn sterk 
gestegen. Daarom heeft het college 
van B&W extra budget gereserveerd. 
Dit moet ervoor zorgen dat iedereen 
in Leiderdorp mee kan blijven doen. 
Voor huishoudens met weinig 
inkomen zijn er in 2023 verschillende 
extra financiële maatregelen. 

Extra maatregelen voor 
huishoudens met weinig 
inkomen
Om ervoor te zorgen dat een 
grotere groep gebruik kan maken 
van bestaande regelingen is 
voor de volgende regelingen de 
inkomensgrens in 2023 verruimd van 
120% van het minimum inkomen 
naar 130%. 
• Stichting Leergeld 
• Jeugdfonds Sport en cultuur 

• Volwassenenfonds Sport en 
cultuur

• Eenmalige boodschappenpas  
(De meeste huishoudens hebben 
deze pas al voor de feestdagen 
ontvangen.)

Extra ondersteuning 
Voedselbank
In huishoudens waarbij er 
niet genoeg geld over blijft 
voor boodschappen biedt de 
Voedselbank ondersteuning. De 
gemeente Leiderdorp verhoogt de 
jaarlijkse subsidie van € 10.000,- 
aan de Voedselbank in 2023 naar  
€ 23.000,-.

Meer informatie
Lees meer over de financiële hulp 
voor huishoudens met weinig 
inkomen op  
www.leiderdorp.nl/energiezorgen

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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Kappen van diverse bomen in 
de Oranjewijk (OLO 7516965 - 
LDPZ2023-000010)
Locatie: Oranjewijk
Datum ontvangst: 13 januari 2023

Binnenhof
Wijzigen gevelkozijnen  
(OLO 7524331- LDPZ2023-000012)
Locatie: Grotiuslaan 14
Datum ontvangst: 17 januari 2023

Elizabethhof
Interne verbouwing  
(OLO 7475127 - LDPZ2023-000014)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 20 januari 2023

VERLEEND
(reguliere procedure)
 
Boterhuispolder
Plaatsing van een hekwerk  
(OLO 7391425 - LDPZ2022-000357)
Locatie: Zijldijk 40
Datum besluit: 17 januari 2023

Zijlkwartier
Wijzigen van de bestemming snackbar 
naar woning (OLO 7424289 - 
LDPZ2022-000355)
Locatie: Splinterlaan 11
Datum besluit: 18 januari 2023

Kerkwijk
Constructieve doorbraak  
(OLO 7336183 - LDPZ2022-000282)
Locatie: Meidoornstraat 32
Datum besluit: 19 januari 2023

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Bospoort
Aanpassen van de gevels, uitbreiden 
bestaand bijgebouw en de bestaande 
installatie verplaatsen (OLO 7241165 - 
2022-000280)
Locatie: Rijksweg A4 2
Uiterlijke beslisdatum: 15 februari 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. 

MELDINGEN

Vogelwijk
Het plaatsen van 1 schaftwagen, 
toilet en 1 hoogwerker ten 
behoeve van het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan 
de woningen Koekoekstraat 1-78 
in Leiderdorp, in opdracht van JWA 
Beheer te Roelofarendsveen.
De schaftwagen/toilet en de 
hoogwerker worden op een 
parkeervak (zonder garagebox) 
geplaatst aan de Koekoekstraat in de 
periode van 6 maart 2023 tot en met 
26 mei 2023.

Heel Leiderdorp
Een toertocht over fietspaden ten 
behoeve van de 6e Rotary Bike 
Challenge die gehouden wordt op 
zondag 2 april 2023.

VERKEERS 
BESLUITEN

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 24 januari 2023 
besloten tot het aanwijzen van twee 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat 
hierbij om de Hoogmadeseweg ter 
hoogte van perceelnummer 41F te 
Leiderdorp;

Aan de Hoogmadeseweg 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.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 25 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 
25 januari 2023 tot en met 8 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 8 maart 2023 de tijd.


