
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 1 FEBRUARI 2023GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

29 januari t/m 
4 februari 2023
Hersenstichting 

5 t/m 11 februari 2023
Hartekind

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

AGENDA 

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

9 februari
Spreekuur met wethouder 
Herman Romeijn
10.00 tot 11.00 uur
Ontmoetingsruimte Statenhof,
ingang rechts naast Reaal 2

Spreekuur van de week
Heeft u een goed idee voor de 
gemeente? Wilt u iets melden 
dat heel goed gaat of juist niet? 
Heeft u een vraag? Of wilt u eens 
van gedachten wisselen met de 
wethouder? Kom dan langs bij het 
Spreekuur van de week.

Het spreekuur vindt plaats in 
de ontmoetingsruimte van de 
Statenhof, Reaal 3 in Leiderdorp.
Het eerstvolgende spreekuur is op 
donderdag 2 februari van 10.00 
tot 11.00 uur. U spreekt dan Bob 
Vastenhoud.

Informatieavond
Op maandag 6 februari vindt er 
een raadsinformatieavond plaats 
om 20.30 uur.

Het onderwerp is 
Regionale Woonagenda en 
Huisvestingsverordening. 
Tijdens deze informatieavond 
wordt er een toelichting gegeven 
door Rijnhart Wonen over de 
woningvoorraad in Leiderdorp en 
welke activiteiten er ontwikkeld 
worden ten behoeve van een 
goede woonomgeving en 

leefbaarheid.  Aansluitend zal 
Holland Rijnland een toelichting 
geven op de inhoud en het proces 
van de Regionale Woonagenda en 
Huisvestingsverordening.

De informatieavond 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/. Daar vindt u 
ook meer informatie over het 
onderwerp.

Rijnhart Wonen, Gemeente 
Leiderdorp en De Binnenvest 
ondertekenen overeenkomst 
Friendswoning

De Friendswoning in Leiderdorp 
wordt als woonvorm voor dak- 
en thuisloze jongeren blijvend 
voortgezet. Op donderdag 26 
januari 2023 ondertekenden 
directeur-bestuurder Chrétien 
Mommers van woningcorporatie 
Rijnhart Wonen, wethouder 
Daan Binnendijk van Gemeente 
Leiderdorp en directeur-
bestuurder Emmy Klooster 
van De Binnenvest de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst 
voor de Friendswoning.

Chrétien Mommers: “Als 
woningcorporatie is het onze taak 
om te zorgen voor goede huisvesting 
voor mensen met een zorgvraag. 
Met onze partners werken we samen 
aan een inclusieve samenleving 
waarin iedereen naar vermogen 
meedoet. We zijn blij dat we met de 
Friendswoning doorgaan en zo ook 
kwetsbare jongeren in Leiderdorp 
perspectief op een betere toekomst 
blijven bieden.”

Wethouder Daan Binnendijk: 
“Wij zijn zeer verheugd dat deze 
samenwerking wordt voortgezet. Met 
de Friendswoning willen wij kwetsbare 
mensen de mogelijkheid bieden een 
goede toekomst op te bouwen. Wij 
zijn blij hieraan te kunnen bijdragen.”

Emmy Klooster: “Voor jonge mensen 
op weg naar zelfstandig wonen is 
de Friendswoning een heel fi jne 
en passende woonvorm. Omdat 
zij begeleiding krijgen en leren om 
zelfstandig te wonen en daarbij ook 
steun vinden bij elkaar. We zien ook 
dat het ontzettend helpend is als 
de buurtbewoners hen met warmte 
ontvangen, zoals in Leiderdorp ook is 
gebeurd.”

Succesvolle proef
Onlangs evalueerden de 
samenwerkingspartners, de 
bewoners en de omwonenden de 
nieuwe woonvorm. Alle partijen 
hebben de proef veelal als succesvol 
ervaren. Diverse jongeren stroomden 
door naar een zelfstandige woning en 

maakten daarmee een welverdiende 
nieuwe start. Ook de buurtbewoners 
konden hun ervaringen kenbaar 
maken. Daaruit kwam dat de 
communicatie met de buurt en de 
bereikbaarheid van begeleiders bij 
overlast soms beter kan als er een 
nieuwe cliënt komt wonen. In de 
nieuwe overeenkomst staan dan ook 
de afspraken dat nieuwe bewoners 
kennismaken met de buren en dat De 
Binnenvest de buurt informeert als er 
wisselingen zijn van bewoners. Ook 
gaat er meer aandacht uit naar de 
inrichting van de gemeenschappelijke 
woonkamer en het onderhoud van 
de tuin, zodat het zowel voor de 
bewoners als de buurt fi jn wonen is.

Passende ondersteuning voor 
kwetsbare mensen
In de gemeente Leiderdorp ligt voor 
kwetsbare mensen, van wie het leven 
door omstandigheden ontregeld 
is of dreigt te raken, een opgave. 
De samenwerkingsovereenkomst 
Friendswoning onderstreept de 
noodzaak en ambitie om waar 
mogelijk en nodig als partners samen 
te werken om deze doelgroep een 
goed thuis in de wijk te geven. 
Door woningen, voorzieningen 
en begeleiding te bieden. Met de 
Friendswoning bieden Rijnhart 
Wonen, Gemeente Leiderdorp en 
De Binnenvest kwetsbare huurders 
nu en in de toekomst passende 
ondersteuning, zodat zij naar 
vermogen meedoen in een inclusieve 
samenleving. 

Sinds 1 november 2019 wonen 
in de Friendswoning een aantal 
kwetsbare jongeren van 18-27 jaar 
met een dak- en thuisloos verleden 
samen. Zij leren daar met begeleiding 
van De Binnenvest in maximaal 2 
jaar zelfstandig te wonen. Daarna 
stromen zij door naar een zelfstandige 
woning, en maken zo plaats voor 
nieuwe bewoners die met begeleiding 
goed in staat zijn hun eigen leven te 
organiseren. Rijnhart Wonen stelt de 
woning beschikbaar en Gemeente 
Leiderdorp zorgt voor faciliteiten en 
regelgeving rondom de woning. 

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.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief



Tijdelijke noodsteun voor maatschappelijke organisaties 
met hoge energiekosten 
De gemeente Leiderdorp 
verleent tijdelijke noodsteun aan 
Leiderdorpse maatschappelijke 
organisaties, die door de hoge 
energieprijzen in fi nanciële 
nood (dreigen te) komen. Dat 
heeft de gemeenteraad op 30 
januari besloten. De noodsteun is 
beschikbaar voor organisaties in 
de branche sport, kunst, cultuur 
en recreaties, die aandacht 
hebben voor het bevorderen van 
activiteiten voor inwoners, zonder 
winstoogmerk. De gemeenteraad 
reserveert hiervoor in het 
voorstel € 300.000,- uit de 
behoedzaamheidsreserve. 

De subsidie is bedoeld om in 
urgente gevallen de mogelijkheid te 
bieden om de komende periode de 
hoge energiekosten te overbruggen 
en/of maatschappelijke organisaties 
die buiten de landelijke regelingen 
vallen te compenseren voor hun 
hoge energiekosten. Het gaat om 
organisaties die dreigen om te vallen 

door de hoge energiekosten. 
Verantwoordelijk wethouder Romeijn 
is enthousiast over de noodsteun: 
“Veel maatschappelijke organisaties 
kampen nog steeds met de 
gevolgen van de coronacrisis. Daar 
komen de nieuwe uitdagingen van 
deze energiecrisis bij. We hopen 
ze met deze maatregel een steun 
in de rug te kunnen geven en zo 
de vele fi jne voorzieningen voor 
sport, kunst, cultuur en recreatie 
in Leiderdorp in stand te kunnen 
houden.” 

Duurzaamheidsmaatregelen 
Om ook in de toekomst de 
energiekosten te kunnen betalen 
worden verenigingen naast deze 
noodsteun ook actief door de 
gemeente aangemoedigd om 
duurzaamheidsmaatregelen 
te nemen. Organisaties 
kunnen bijvoorbeeld met een 
duurzaamheidsscan zich 
breder oriënteren over wat de 
mogelijkheden zijn. 

Alecto 
Bij hockeyvereniging Alecto dreigt 
een ernstig fi nancieel tekort door 
de stijgende energiekosten. In het 
voorstel is daarom opgenomen 
om maximaal € 100.000,- uit de 
noodsteun beschikbaar te stellen 
om de verlichting op de velden te 
vervangen door LEDverlichting. 
Deze LEDverlichting moet ervoor 
zorgen dat de energiekosten ook in 
de toekomst betaalbaar blijven. 

Meer informatie 
De ambtelijke organisatie gaat 
aan de slag met de uitvoering van 
deze tijdelijke steunmaatregel. 
Zodra hierover meer duidelijk is, 
worden organisaties hiervan actief 
op de hoogte gesteld door middel 
van een brief. Daarna kunnen 
organisaties die voor de noodsteun 
in aanmerking denken te komen 
een aanvraag doen. Alle aanvragen 
worden vervolgens door het college 
van B&W beoordeeld.

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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Herinrichten rijbaan (OLO 7527085 - 
LDPZ2023-000015)
Locatie: Acacialaan (kadastrale sectie 
A, perceelnummer 4846)
Datum ontvangst: 24 januari 2023

Binnenhof
Plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde van de woning 
(OLO7549879 - LDPZ2023-000020)
Locatie: Grotiuslaan 3
Datum ontvangst: 27 januari 2023

GEWEIGERD
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Vervangen van de kozijnen in de 
voorgevel (OLO 7441143 - LDPZ2022-
000360)
Locatie: Berkenkade 19
Datum besluit: 26 januari 2023

Vergroten van de badkamer door het 
uitbreiden van de bestaande dakkapel 
(OLO 7489099 - LDPZ2022-000375)
Locatie: Berkenkade 6
Datum besluit: 30 januari 2023

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

BUITENBEHANDELING STELLEN 
AANVRAGEN

Oranjewijk
Realiseren van een dakopbouw (OLO 
7446179 - LDPZ2022-000361)
Locatie: Mauritssingel 158
Datum besluit: 27 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. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Kerkwijk
Een evenementenvergunning voor 
het houden van een stille tocht op 
donderdag 4 mei 2023 
van 19.30 uur tot 20.00 uur.
Locatie: Hoogmadeseweg
Datum aanvraag: 23 januari 2023

Een evenementenvergunning voor de 
Aubade op 27 april 2023 van 09.30 
uur tot 10.00 uur
Locatie: tuin van de kerk in de 
Hoofdstraat
Datum aanvraag: 23 januari 2023

Warme buurtkamers Leiderdorp 
Om geld te besparen zetten veel 
mensen thuis de verwarming niet 
aan. Door een bezoek aan een 
buurtkamer hoeft u niet in de kou 
te zitten. Deze warme buurtkamers 
zijn ruimtes waar u zonder kosten 
warm kunt zitten. Dit scheelt u in 
de verwarmingskosten. Een ander 
voordeel is dat u hierdoor in contact 
kunt komen met andere mensen. 

De locaties en openingstijden van 
de warme buurtkamers zijn: 

Bibliotheek Leiderdorp
Sterrentuin, 
Van Diepeningenlaan 110. 
Maandag t/m vrijdag: 
09.00 – 17.00 uur 
Zaterdag: 10.30 – 12.30 uur 

Clubhuis van de BOGS/RCL 
Bloemerd 2 
Woensdag (tijdens Clubhuis de 
Derde Helft): 09.00 – 12.00 uur
Woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 08.00 – 20.00 uur 

Buurtvereniging Zijlkwartier 
Van der Marckstraat 19 
Woensdag: 09.00 – 12.00 uur 

Buurthuis ’t Oude Dorp 
Frederik Hendriklaan 4 
Dinsdag: 10.00 - 12.00 uur
Donderdag: 10.00 - 12.00 uur 

De Etalage
Winkelhof 14 (buitengalerij)
Vrijdag: 13.00 – 16.00 uur

Heeft u energiezorgen? 
De stijgende energiekosten kunnen 
ervoor zorgen dat u veel meer 
betaalt voor gas en elektra. Wanneer 
u met moeite de rekeningen kunt 
betalen, is dit extra lastig. Wat kunt 
u doen om de kosten toch zo laag 
mogelijk te houden? We hebben een 
aantal regelingen als ondersteuning 
bij de stijgende kosten. Deze 
zijn voor inwoners met een lager 
inkomen. Wilt u hier meer over 
weten? Kijk dan op 
www.leiderdorp.nl/energiezorgen. 

Mooi Leiderdorp
Niet zo vaak in beeld: Winkelhof in fraaie silhouetten. Ingezonden door Henk 
Caspers.

Zien en gezien worden is 
belangrijk in het verkeer!
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 dagen worden al weer 
langer maar we fi etsen toch nog 
veel in het donker. Als het dan ook 
nog regent is goed zichtbaar zijn 
en zicht hebben extra belangrijk. 
Samen kunnen we dit veranderen, 
doet u mee?

Fietsverlichting
Bijna alle fi etsers (95 %) vinden 
het gevaarlijk om in het donker 
geen verlichting aan te hebben. 
In het donker en bij slecht zicht is 
het dan ook verplicht verlichting 
te hebben. Het gebruik van losse 
fi etslampjes is toegestaan. Deze 
kun je op je fi ets plaatsen, maar 
mag je ook vastmaken aan je 
kleding of op je tas. Dit mag 
alleen op het bovenlichaam. Het 
bevestigen van lampjes op je hoofd, 

armen of benen mag niet. Vaste 
fi etsverlichting heeft echter veel 
voordelen boven losse lampjes. 
Vaste verlichting is bijna altijd groter 
en feller, u bent dus beter zichtbaar.

Wanneer moet de fi etsverlichting 
aan?
Staat de straatverlichting aan? 
Dan is het tijd je fi etsverlichting aan 
te zetten. Ook bij regen of mist is 
verlichting verplicht. Daarnaast kunt 
u extra opvallen door uw kleding. Bij 
regen, schemering en in het donker 
valt felle of lichtgekleurde kleding 
het beste op. Refl ecterende strips 
helpen ook om beter op te vallen.

Wist u dat?
Als u geen goede fi etsverlichting 
heeft, kunt u een boete krijgen. 
Deze is € 60 bij geen of goede 
verlichting. Bij geen of slechte 
refl ectoren kunt u een boete krijgen 
van € 40. Bedragen zijn exclusief 
€ 9 administratiekosten.



VERLEEND

Een incidentele standplaatsvergunning 
op zaterdag 4 februari 2023 voor de 
verkoop van stroopwafels ten behoeve 
van Stichting Scouting VaDeDo 
Leiderdorp.
Locatie: winkelcentrum Santhorst en 
Winkelhof.
Datum verleend: 30 januari 2023

De bezwarentermijn van de verleende 
apv-vergunningen loopt zes weken 
vanaf de dag na verzending van de 
vergunning.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR

Heel Leiderdorp
Een verklaring van geen bezwaar 
voor de Joop Zoetemelk Classic 
(fietstoertocht door het Groene Hart) 
op zaterdag 18 maart 2023
Locatie: vanaf het Bospad (nabij 
Pannenkoekenboerderij) via 
het fietspad langs de Persant 
Snoepweg en de Loevestein naar de 
Leiderdorpse brug
Datum: 30 januari 2023

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
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 25 
januari 2023 besloten tot de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats. Het gaat 
hierbij om het Burchtplein, tegenover 
perceel 6 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 1 februari 
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 1 
februari 2023 tot en met 15 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 15 maart 2023 de tijd.

BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Parapluplan woongebruik en 
kamerverhuur Leiderdorp’
De gemeenteraad stelde op 30 
januari 2023 het bestemmingsplan 
Pinksterbloem en het 
beeldkwaliteitsplan Pinksterbloem 
vast. Vanaf 3 februari kunt u het 
vastgestelde bestemmingsplan 
en beeldkwaliteitsplan bekijken. 
Vanaf 4 februari kunt u tegen het 
bestemmingsplan in beroep gaan.

Waarom?
Woningbouwcorporatie Rijnhart 
Wonen wil aan de Pinksterbloem 
in Leiderdorp drie flats vervangen 
door nieuwbouw. De 72 bestaande 
woningen in deze drie flats worden 
gesloopt en er worden 92 sociale 
huurwoningen teruggebouwd. 
Dit past niet in het nu geldende 
bestemmingsplan. Daarom is een 
nieuw bestemmingsplan nodig. 
Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Pinksterbloem’ heeft voor 6 weken 
ter inzage gelegen voor het indienen 
van zienswijzen. Er zijn geen 
zienwijzen ontvangen. Het ontwerp 
van de gebouwen is op kleine 
onderdelen gewijzigd. Het bouwvlak 
in het bestemmingsplan is als 
gevolg daarvan aangepast. Daarom 

is het bestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
Om een toetsingskader voor de 
welstand vast te stellen heeft de 
raad ook het beeldkwaliteitsplan 
vastgesteld. Dit is een toetsingskader 
voor redelijke eisen van welstand.

Wilt u het plan bekijken?
Dat kan digitaal op www.
ruimtelijkeplannen.nl (planID: 
NL.IMRO.0547.BPpinksterbloemRW-
VG01). Doet u dit liever op papier? 
Dat kan tijdens openingstijden bij de 
receptie in het gemeentehuis, Willem-
Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Inloopbijeenkomst
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.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan kan 
binnen de beroepstermijn door 
belanghebbenden beroep worden 
ingesteld. Dit moet bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. De termijn voor het instellen van 
beroep start op 4 februari 2023. Het 
duurt tot en met 17 maart 2023.

Het beroepschrift kunt u ook digitaal 
opsturen via https://digitaalloket.
raadvanstate.nl/. Daarvoor moet 
u gebruik maken van DigiD. 
Dit loket is alleen bedoeld voor 
burgers. Advocaten, bedrijven en 
bestuursorganen kunnen niet via dit 
loket werken. Op de site vindt u meer 
informatie.

Wanneer gaat het 
bestemmingsplan in? 
(inwerkingtrededing)
Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking voor 
het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan gaat in op 
de eerste dag na het aflopen 
van de beroepstermijn. Dit geldt 
niet als er een verzoek om een 
voorlopige voorziening is gedaan 
(schorsingsverzoek). De persoon 
die beroep instelt kan daarom ook 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen. Dit moet 
bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, op bovengenoemd adres.
Laat dan duidelijk weten dat u 
beiden doet. U kunt een verzoek om 
voorlopige voorziening ook later in de 
beroepsprocedure doen.

Informatie
Voor vragen over de gang van zaken 
van het bestemmingsplan kunt 
u contact opnemen met Kristian 
Lievense. Dat kan door te bellen 
naar 06-11458404 of te mailen naar 
k.lievense@leiderdorp.nl.


