
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
ZONDER AFSPRAAK

WWW.LEIDERDORP.NL

WOENSDAG 1 MAART 2023GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

T/m 4 maart 2023
Geen collecte

5 tot en met 11 maart 
Jantje Beton

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

AGENDA 

Tot en met 8 maart 
Geen Spreekuur van de Week 

9 maart
10.00 – 11.00 uur
Spreekuur van de Week met 
wethouder Bob Vastenhoud 
Milieu Educatief Centrum 
(MEC), Van Diepeningenlaan 
110e

Verkiezingen op 15 maart 2023
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de 
provinciale statenverkiezingen én de 
waterschapsverkiezingen. Door te 
stemmen, bepaalt u mee wat er de 
komende jaren in de provincie en bij 
het waterschap gebeurt. 

Waar stem ik voor? 
Wat doet de provincie?
In de Provinciale Staten zitten mensen 
uit de provincie waarin zij wonen. 
Elke 4 jaar kiezen we de leden van 
de Provinciale Staten. De provincie 
deelt de ruimte in voor bijvoorbeeld 
woningen, natuurgebieden, (spoor)
wegen, industriegebieden en 
windmolens. Zij dragen ook zorg voor 
het streekvervoer in de hele provincie, 
het aanleggen en onderhouden van 
provinciale (vaar)wegen, fietspaden en 
bruggen. 

De inwoners van de provincie kiezen 
de leden van de Provinciale Staten, 
de statenleden. Zij beslissen de 
komende 4 jaar waar de provincie 
geld aan uitgeeft en zij controleren 
ook of plannen goed uitgevoerd 
worden. De statenleden kiezen de 
leden van de Eerste Kamer.

Wat doet het waterschap?
Er zijn 21 waterschappen in 
Nederland. Een waterschap 
zorgt voor het onderhoud aan 
dijken, sluizen, dammen, stuwen 
en gemalen. En het regelt de 

waterstand, bijvoorbeeld door water 
op te slaan bij droogte en water 
weg te pompen als het veel regent. 
Zij zuiveren rioolwater en zorgen 
voor schoon (zwem)water in meren 
en plassen. De waterschappen 
hebben geld nodig om hun werk te 
kunnen uitvoeren. Dat is waarom 
we waterschapsbelasting betalen. 
Tijdens deze verkiezingen heeft u 
invloed op hoe dit geld wordt besteed 
en welke keuzes het waterschap 
maakt. 

Openingstijden stembureaus
De stembureaus zijn open op 
woensdag 15 maart van 7.30 
uur tot 21.00 uur. U kunt bij deze 
verkiezingen niet op maandag 
of dinsdag uw stem uitbrengen. 
Om te stemmen gaat u naar een 
stemlbureau in onze gemeente. Op 
www.leiderdorp.nl/verkiezingen vindt 
u een overzicht. 

Meer informatie
Op www.leiderdorp.nl/verkiezingen 
vindt u meer informatie over de 
verkiezingen. Ook liggen er in het 
gemeentehuis twee kranten. In deze 
kranten staat meer informatie over 
de verkiezingen in begrijpelijke taal. 
Deze kranten zijn gratis en kunt u 
ophalen tijdens openingstijden van 
het gemeentehuis.

Foto: Website ProDemos

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op https://leiderdorp.parlaeus.nl/

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Vergadering gemeenteraad
Op maandag 6 maart 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. Zienswijze Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening 

Holland Rijnland
8. Rekenkamerrapport Sturen en toezien op de kwaliteit van Participatie
9. Zienswijze samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg 

Leidse regio
10. Zienswijze samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg 

Holland Rijnland
11. Zienswijze Financiering Alliander door de Staat
12. Benoeming twee leden Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp
13. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
14. Lijst ingekomen stukken
15. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
16. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op https://
leiderdorp.parlaeus.nl/. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 
griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl

Mooi Leiderdorp
Laat in de middag op 14 februari in de Munnikkenpolder: Munnikkenmolen in 
tegenlicht. Wim Schellekens stuurde dit prachtige beeld. Bedankt daarvoor! 



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Voorhof
Het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak (OLO 7607621 - 
LDPZ2023-000042)
Locatie: Klimopzoom 59
Datum ontvangst: 21 februari 2023

Leyhof
wijzigen van 2 kozijnen in de 
voor- en zijgevel 
(OLO 7615465- LDPZ2023-000046)

Locatie: Dijkwacht 122
Datum beschikking: 23 februari 2023

Leyhof
Realiseren van een uitbouw op 
de 2e verdieping (OLO 7616269- 
LDPZ2023-000045)
Locatie: Torenwacht 76
Datum beschikking: 24 februari 2023

De Baanderij
Het wijzigen van de bestemming en 
het plaatsen van handelsreclame 
(OLO 7617441- LDPZ2023-000047)
Locatie: Zijlbaan 40
Datum beschikking: 24 februari 2023

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Bospoort
Interne verbouwing tankstation 
Bospoort, uitbreiden van een 
bestaand bijgebouw en bestaande 
installatie verplaatsen (OLO 7241165 
- LDPZ2022-000280)
Locatie: Rijksweg A4 2
Uiterlijke beslisdatum: 3 april 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. 

MAATWERK-
VOORSCHRIFTEN
Verzoek om maatwerkvoorschriften 
Besluit lozen buiten inrichtingen - 
omgeving Oranjewijk in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland 
ontving namens het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Leiderdorp op 25 
november 2022 een verzoek om 
maatwerkvoorschriften van 
Maas & Nienhuis civiel adviesbureau 
B.V. Het verzoek is ingediend voor 
het lozen van grondwater voor het 
aanleggen van een nieuwe riolering. 
De werkzaamheden vinden plaats in 
de Oranjewijk en het Doeskwartier 
West in Leiderdorp.

Het verzoek om 
maatwerkvoorschriften gaat over 
het langer dan acht weken lozen 
van grondwater in het vuilwaterriool 
afkomstig van het drooghouden van 
de rioolsleuf.

Maatwerkvoorschriften zijn regels die 
op maat worden gemaakt. Maatwerk 
is mogelijk op basis van artikel 3.2 
achtste lid, van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen.

Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland. Dit doet u via 
0714083100 of info@odwh.nl. Wij 
verzoeken u hierbij het zaaknummer 
te noemen: 2023-002469.

Rij mobielvrij, rij MONO
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. 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?

Geen afl eiding in het verkeer: rij 
mobielvrij, rij MONO
Bijna iedereen heeft tegenwoordig 
een smartphone en is op bijna elk 
moment van de dag bereikbaar. 
De ‘fear of missing out’ maakt 
dat we niets meer willen missen. 
We verwachten van elkaar 
direct antwoord op berichten en 
telefoontjes, zowel privé als op het 

werk. Maar hoe zou het zijn om in 
het verkeer niet bereikbaar te zijn?

Maar liefst 70% van de Nederlanders 
vindt het onacceptabel en gevaarlijk 
een smartphone te gebruiken in het 
verkeer. Niet zo gek, want het lezen 
of schrijven van berichten tijdens het 
autorijden of op de fi ets heeft invloed 
op:
• het zien van de weg en het 

verkeer;
• het reactievermogen;
• de controle over de auto of fi ets;
• het inschatten van 

verkeerssituaties;
• het zien van verkeersborden of 

andere aanwijzingen.
Vooral in onverwachte situaties kan 
dat levensgevaarlijk zijn.

Verbod
Daarom is het verboden om tijdens 
het autorijden en fi etsen je telefoon in 

de hand te houden en te bedienen. 
Daar kunt u een boete voor krijgen. 
Staat het apparaat in een houder 
terwijl u deze bedient, dan bent u 
niet in overtreding. Dit valt onder 
handsfree gebruik. U kunt wel een 
bekeuring krijgen als u het verkeer in 
gevaar brengt. Door bijvoorbeeld te 
appen met telefoon in de houder, te 
gamen of een fi lm te kijken.

MONO
Ons advies? Zet uw iPhone op ‘Niet 
storen tijdens autorijden’. U hoeft het 
maar één keer in te stellen en u rijdt 
altijd MONO. Mensen die u proberen 

te bereiken krijgen automatisch 
een SMS-berichtje dat u aan het 
autorijden bent. Deze functie werkt 
ook op de fi ets. Hoe u MONO instelt 
op een iPhone leest u op https://
support.apple.com/nl-nl/HT204321.

Als u een Android-telefoon heeft, 
kunt op verschillende manieren 
MONO rijden. Het makkelijkste is 
om een app te downloaden. Dan 
bent u in één keer MONO. De app 
houdt nieuwe berichten tegen terwijl 
u onderweg bent. Wilt u toch alvast 
iets laten horen? Stel dan in dat 
de app een automatisch antwoord 
verstuurt. Meer informatie: https://
www.komveiligthuis.nl/rijmono/
hoe-kan-ik-mono-rijden/android-
instellingen 

Als u MONO rijdt kunt u altijd 
uw navigatie gebruiken of bellen 
wanneer dit nodig is.

Wist u dat?
- 10 miljoen Nederlanders een 

smartphone hebben? De helft 
daarvan gebruikt de smartphone 
in het verkeer.

- Het gebruik van de smartphone 
in het Nederlandse verkeer leidt 
tot enkele tientallen doden en 
honderden gewonden per jaar?

- Het lezen of schrijven van een 
bericht op je smartphone het 
risico op een ongeval 2,5x groter 
maakt?

- Vooral binnenkomende berichten 
een grote verleiding zijn?

- De boete voor handheld gebruik 
van een mobiele telefoon € 140 
is voor een fi etser en € 340 voor 
een automobilist, exclusief € 9 
administratiekosten?


