
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 4 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 

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

12 januari
Spreekuur met wethouder Bob 
Vastenhoud
10.00 – 11.00 uur
Milieu Educatief Centrum 
(MEC), Van Diepeningenlaan 
110e

Raadsvergadering
Op maandag 9 januari 2023 vindt 
er een extra 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 staat onder andere 
de crisisnoodopvang van de 

asielzoekers. De volledige agenda 
vindt u op https://leiderdorp.
parlaeus.nl/.

Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met de griffi e: mail naar 
griffi e@leiderdorp.nl of bel naar 
(071) 54 58 500. Wilt u inspreken? 
Stuur dan uiterlijk maandag 9 
januari om 12.00 uur een e-mail 
naar griffi e@leiderdorp.nl. 

Verkeersveilig op de weg in 
2023, wat is nieuw?
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. 
Verkeersveiligheid heeft voor een 
groot deel te maken met ons gedrag 
op de weg. Gebruik van de juiste 
veiligheidsmiddelen en op de juiste 
wijze parkeren maken daar deel van 
uit. Door ons gedrag aan te passen 
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?

Nieuwe verkeersregel
Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe 
verkeersregel. Bestuurders en 
passagiers op een snorfi ets moeten 
een helm dragen. Een helm helpt om 
hersen- en hoofdletsel te voorkomen 
bij bestuurders en passasiers als zij 
een ongeluk krijgen. Je kunt kiezen 
uit een brom/motorfi etshelm of een 
speed pedelec helm. Beide soorten 
helmen moeten een Nederlandse 
goedkeuring hebben. 

Een goedgekeurde brom/
motorfi etshelm is te herkennen aan 
een cirkel met de hoofdletter E erin. 
Achter de E staat een cijfer, en elk 

cijfer staat voor een EU-land. In 
Nederland krijgen goedgekeurde 
helmen het cijfer 4. Op een 
goedgekeurde speed pedelec helm 
staat de volgende markering: NTA 
8776:2016. Als u op een snorfi ets 
rijdt zonder helm, kunt u een boete 
krijgen van € 95,00 (plus € 9,00 
administratiekosten). 

Verkeersborden
Naast deze nieuwe regel hebben 
ook 3 bekende verkeersborden een 
offi ciële status gekregen. Het gaat 
om drie ‘P’ borden (RVV E08):
• parkeergelegenheid alleen 

bestemd voor kampeerwagens, 
• parkeergelegenheid voor het 

parkeren met twee wielen op het 
trottoir;

• parkeergelegenheid alleen 
bestemd voor het opladen van 
elektrische voertuigen. 

De borden werden al langere tijd 
gebruikt maar zijn nu ook offi cieel 
opgenomen in het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990.

Openingstijden gemeentehuis
Op maandag 9 januari is het 
gemeentehuis vanaf 10.00 uur 
geopend in verband met een 

personeelsbijeenkomst. Ook 
kunt u ons vanaf 10.00 uur pas 
bellen. 

Denk mee over de nieuwe 
burgemeester van Leiderdorp
Onze burgemeester Laila Driessen 
gaat in november 2023 met 
pensioen. Daarom zoekt de 
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 
hierover meedenken. Met een 
vragenlijst 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 denk ik mee? 
U kunt de vragenlijst invullen op 
https://nl.surveymonkey.com/r/
P896YKV, of scan de qr-code met 
de camera van uw mobiele telefoon. 
Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 3 minuten. Dit kan tot 
uiterlijk 6 januari.

Wilt u kans maken 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!

Mooi Leiderdorp
Op een zonnige herfstdag liep Els Jasperse door de Bloemerd en maakte zij 
deze foto. Wij vinden hem prachtig, bedankt voor het insturen!



Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Genomineerden Leiderdorpse 
Ondernemersprijs
De genomineerde bedrijven voor 
de Leiderdorpse Ondernemersprijs 
2023 zijn bekend. Autoservice 
Achthoven, CompuCorner, The 
Brandscape Agency, Pro-Fits Sport 
en Van der Meel – Interieur & Styling 
maken kans om tot Leiderdorps 
bedrijf van het jaar uitgeroepen 
te worden. De vakjury bezoekt 
de komende weken de bedrijven 
en kiest vervolgens een winnaar 
uit. Er is ook een publieksprijs, 
daarvoor kan er nu door iedereen 
gestemd worden via www.
leiderdorpseondernemersprijs.nl, 
stemmen kan tot en met 26 januari 
20.00 uur. De nominaties zijn tot 
stand gekomen door inwoners 
en bedrijven uit Leiderdorp, die 
voordrachten hebben gedaan. 
Tijdens de uitreiking wordt ook 
de winnaar van de LOV-trompet 
bekend gemaakt. Dit is een prijs 
voor een bedrijf dat nog niet langer 
dan 3 jaar bestaat en in Leiderdorp 
gevestigd is.
 
De ondernemersprijs wordt iedere 
twee jaar uitgereikt. Door COVID 

vond er vorig jaar geen uitreiking 
plaats en is deze doorgeschoven 
naar dit jaar. In 2020 waren Den 
Elzen Schoenmode en Jeroen Vink 
| Hairstudio en Visagie de winnaars 
van de prijs. 
 
De Leiderdorpse Ondernemersprijs 
2023 wordt donderdag 26 januari 
vanaf 20.00 uur uitgereikt in het 
gemeentehuis van Leiderdorp. 
Tijdens een anderhalf uur durende 
liveshow, die ook op TV te zien is 
bij Unity.NU worden de winnaars 
van de jury- en publieksprijs bekend 
gemaakt. 

Woon-werkverkeer van medewerkers 
verduurzamen
Wilt u aan de slag met het 
verduurzamen van uw woon-
werkverkeer of wilt u zich 
voorbereiden op de CO2-
registratieplicht die vanaf 1 juli 2023 
geldt? Meld u dan aan voor deze 
drie webinars. Meer informatie 
over de CO2-registratieplicht vindt 
u op https://www.rijksoverheid.nl/
actueel/nieuws/2022/04/19/grote-
werkgevers-op-weg-naar-schonere-
kilometers. 

In samenwerking met Zuid-
Holland Bereikbaar organiseert 
Holland Rijnland drie webinars 
over duurzame mobiliteit voor 
ondernemingen. 

Webinar 1: Hoe zit het met de 
feiten en cijfers? 
Donderdag 2 februari 2023 12:00 
– 12:45
Wat is de CO2-voetafdruk van het 
woon-werkverkeer in Nederland? 
Waarom is de verduurzaming 
van ons woon-werkverkeer 
onvermijdelijk? En wat zijn de 

ervaringen van bedrijven die deze 
stap al hebben gezet?

Webinar 2: Wat kun je als 
werkgever doen? 
Donderdag 9 maart 2023  
12:00 – 12:45
Zijn er belastingvoordelen? En hoe 
kun je duurzaam woon-werkverkeer 
opnemen als secundaire 
arbeidsvoorwaarden?

Webinar 3: Hoe kun je je 
werknemers enthousiasmeren? 
Donderdag 23 maart 2023  
12:00 – 12:45

Hoe stimuleer je duurzaam woon-
werkverkeer en kun je onder 
werknemers nieuwe gewoontes 
introduceren?

Aanmelden
Heeft u interesse? Meld u dan 
aan op https://hollandrijnland.nl/
webinars-woon-werkverkeer/. 
Na aanmelding ontvangt u een 
agendaverzoek met een link naar de 
webinars. Deze worden handmatig 
verstuurd, er kan een paar dagen 
zitten tussen aanmelden en 
bevestiging.

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)

Kerkwijk
Vergroten badkamer (OLO 7489099 
- LDPZ2022-000375)
Locatie: Berkenkade 6
Datum ontvangst: 28-12-2022

Elizabethhof
Plaatsen van een dokopbouw op 
het zijdakvlak (OLO 7493665 - 
LDPZ2023-000001)
Locatie: Holtlant 36
Datum ontvangst: 31-12-2022

APVVERGUNNINGEN

VERLEEND

Binnenhof
Een standplaatsvergunning voor de 
verkoop van brood en banket op alle 

zaterdagen in 2023.
Locatie: Statendaalderplein
Datum besluit: 2 januari 2023

Heel Leiderdorp
Een ventvergunning  voor het venten 
met Italiaans schepijs in 2023 voor 3 
dagen per week tot 21.00 uur. 
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 2 januari 2023

Een collectevergunning voor een 
huis aan huiscollecte in de periode 
van 15 mei tot en met 20 mei 2023 
ten behoeve van Streek-Dierentehuis 
Leiden Stevenshage
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 2 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.


