
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 11 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 

12 januari
In tegenstelling tot eerder 
bericht deze week geen 
spreekuur

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

Meer  
informatie over  

de gemeenteraad  
van Leiderdorp?

Kijk op  
https://leiderdorp. 

parlaeus.nl/

Nieuwjaarsreceptie met uitreiking Leiderdorpse Vrijwilligersprijs 
Zaterdag 7 januari was eindelijk 
weer de nieuwjaarsreceptie 
mogelijk. Alle inwoners van 
Leiderdorp waren hiervoor welkom 
in de ontvangsthal van het 
gemeentehuis. Tijdens de receptie 
reikte burgemeester Laila Driessen 
ook de Vrijwilligersprijzen uit, met als 
winnaar 2023 de Weggeefwinkel. 
Haar nieuwjaarsspeech begon 
de burgemeester met het 
uitspreken van haar waardering 
voor de hulpdiensten die rond de 
jaarwisseling dag en nacht in touw 
waren. Ze stipte de relatief rustig 
verlopen oudjaarsnacht aan, maar 
vroeg aandacht voor het aantal 
hulpverleners in de Haage regio dat 
gewond raakte door bekogeling met 
zwaar vuurwerk. Ze wenste namens 
Leiderdorp iedereen een spoedig 
herstel toe. 

In haar toespraak keek de 
burgemeester terug op een roerig 
2022 dat de wereld en Leiderdorp 
achter de rug heeft. En de gevolgen 
die voor veel inwoners pijnlijk 
voelbaar zijn. Die zorgen staan de 
gemeente scherp op het netvlies. 
Maar ze keek ook vol goede 
moed vooruit. Vooral de open 
armen waarmee de vluchtelingen 
uit onder andere de Oekraïne zijn 
opgevangen in Leiderdorp heeft 
haar getroffen: ‘Het toont de ware 
aard van Leiderdorp, waarin we er 
voor elkaar zijn.’
De volledige toespraak kunt 

u nalezen op de website van 
gemeente Leiderdorp onder 
‘Nieuws’.

Dat sloot mooi aan op de 
Vrijwilligersprijzen die daarna werden 
uitgereikt. Hierbij benadrukte de 
burgemeester dat de vrijwilligers het 
cement tussen de Leiderdorpers 
zijn. Ze besteden vele vrije uurtjes 
aan hun inzet voor het dorp, de 
buurt, het culturele of sportieve 
leven, voor ouderen of mensen 
die om welke reden dan ook een 
steuntje in de rug nodig hebben. 

Dit jaar waren er 10 initiatieven 
aangemeld. Een mooie mix van 
organisaties die zich al vele jaren 
inzetten voor Leiderdorp en 

initiatieven die sinds kort bestaan 
maar nu al het verschil maken. Het 
was dan ook moeilijk om 3 winnaars 
te kiezen. Zo lastig zelfs, dat de jury 
besloot om dit jaar 4 prijzen uit te 
reiken. De 3e prijs werd daardoor 
een gedeelde prijs. 

3e (gedeelde) prijs voor 
Oranjevereniging en Vrienden 
van het Oude Dorp
Deze twee organisaties 
organiseren beide al jaren met 
veel enthousiasme, passie en 
verbinding heel veel evenementen 
in Leiderdorp. De juryleden waren in 
hun juryrapport unaniem: deze twee 
organisaties zorgen mede voor een 
bruisend Leiderdorp. We kunnen en 
willen niet zonder ze! Om ze allebei 

in het zonnetje te kunnen zetten 
ontvangen de verenigingen ieder 
300 euro.

2e prijs voor Bingo in de 
Hoeksteen
De Bingo in de Hoeksteen bestond 
al eerder, maar is door de inzet 
van gepassioneerde vrijwilligers 
weer springlevend sinds ruim een 
jaar. Het doel is om de mensen in 
de buurt, jong en oud, een leuke 
dag te bezorgen. Het zorgt voor 
ontmoetingen bij een kopje koffie of 
thee en is er tijd voor een praatje. 
En die verbinding juichen we als 
gemeente alleen maar toe en 
belonen we met een prijs van  
600 euro. 

1e prijs voor de Weggeefwinkel
De Weggeefwinkel is ontstaan en 
doorgegroeid vanuit een particulier 
initiatief voor de Oekraïense 
vluchtelingen in Leiderdorp. Het 
voorziet in een behoefte van 
mensen die weinig tot niets meer 
hebben en is uitgegroeid tot een 
echte ontmoetingsplek. Het staat 
voor passie en verbinding tussen 
vluchtelingen, asielzoekers en 
inwoners van Leiderdorp. Deze 
eerste prijs van een bedrag van  
800 euro komt vast goed van pas.

Naast de prijswinnaars bedankte 
de burgemeester nogmaals alle 
vrijwilligers in Leiderdorp voor hun 
enorme en waardevolle inzet. 

Crisisnoodopvang in Power City Church verlengd tot 1 juli 2023
Op maandag 9 januari 2023 heeft 
de gemeenteraad besloten de 
crisisnoodopvang te verlengen 
tot 1 juli 2023. Dit betekent dat 
de asielzoekers tot die datum in 
de Power City Church blijven. De 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRMH) heeft de gemeente om 
deze verlenging gevraagd. 

De gemeente heeft om een 
aantal reden besloten de 
crisisnoodopvang te verlengen. 

Eén van de redenen is het 
tekort aan opvangplekken voor 
asielzoekers in Nederland. Door 
te kiezen voor verlenging draagt 
Leiderdorp een steentje bij aan 
de opvangcrisis in het land. 
Daarnaast is de Power City Church 
al ingericht en functioneert als 
crisisnoodopvanglocatie goed. Ook 
is de locatie langer beschikbaar. 
Tot slot loopt de crisisnoodopvang 
goed en worden de afspraken en 
huisregels goed nageleefd.  

Voor de verlenging gelden dezelfde 
afspraken en huisregels. Zo beperkt 
de gemeente eventuele overlast 
voor de omgeving zo veel mogelijk.

Op www.leiderdorp.nl/
crisisnoodopvang vindt u 
meer informatie over de 
crisisnoodopvang en de verlenging. 
Ook vindt u daar iedere maand een 
update over de crisisnoodopvang.

Heeft u verder nog vragen of 
opmerkingen? Dan belt u de 
veiligheidsregio: 06 25 45 66 87, 
of de gemeente: 071 54 58 500. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar 
info@leiderdorp.nl.

Mooi 
Leiderdorp
“Bloemerd schimmenspel 
gefotografeerd vanuit de hockeyhal 
van Alecto vlak na zonsopkomst.” 
Bedankt voor het insturen van deze 
prachtige foto, Koos Koster. 



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Binnenhof
Constructieve wijziging (OLO 
7503053 - LDPZ2023-000004)
Locatie: Van Lennepdreef 19
Datum ontvangst: 6 januari 2023

VERLEEND
(reguliere procedure)

Oranjewijk
Plaatsen van zonnepanelen (OLO 
7236693 - LDPZ2022-000244)
Locatie: Hoofdstraat 88
Datum besluit: 5 januari 2023

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

Kerkwijk
Plaatsen van zonnepanelen (OLO 
7377257 - LDPZ2022-000298)
Locatie: Hoofdstraat 8
Datum intrekking: 5 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

VERLEEND

Ouderzorg
Een standplaatsvergunning voor de 
verkoop van vlees en vleeswaren op 
alle maandagen in 2023.
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum besluit: 2 januari 2023

Een standplaatsvergunning voor de 
verkoop van vis op alle woensdagen 
en zaterdagen in 2023
Locatie: Van Diepeningenlaan
Darum besluit: 5 januari 2023

Binnenhof
Een standplaatsvergunning voor 
de verkoop van noten, olijven en 
zuidvruchten op alle vrijdagen in 
2023.
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 2 januari 2023

Een standplaatsvergunning voor de 
verkoop van groenten en fruit op alle 
zaterdagen in 2023.
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 5 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.

Volg de gemeente Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Ons verkeersgedrag is belangrijk
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, 
weersomstandigheden en 
verkeersregels. Allemaal zaken 
die van invloed zijn op de 
verkeersveiligheid. Past u ook uw 
gedrag aan op de omstandigheden 
en de geldende verkeersregels? 
Hierdoor vergroten we de veiligheid 
voor ons zelf en ook voor andere 
verkeersdeelnemers. Samen veilig 
door het verkeer, doet u mee?

Zicht en zichtbaarheid is 
belangrijk in het verkeer
Graag geven wij u een aantal tips 
om het zicht en de zichtbaarheid te 
verbeteren:
- zorg dat alle ramen van uw auto 

vrij zijn van condens en ijs voordat 
u gaat rijden; 

- verwijder ook ijs en sneeuw van 
verlichting, motorkap en dak van 
de auto;

- pas uw snelheid aan wanneer de 
omstandigheden dit vragen;

- controleer remmen, remkabels en 
verlichting van uw fi ets voordat u 
vertrekt; 

- rijd alcoholvrij en MONO. Doe dit 
ook op de fi ets;

Regels in een parkeerschijfzone
In Leiderdorp hebben we een 
aantal zones waarbij u een 
parkeerschijf moet gebruiken. Dit 
is bij winkelcentrum Santhort, bij 
de winkels aan de Splinterlaan en 
bij de supermarkt in de Leyhof. 
Op deze parkeerterreinen is het 
verplicht een voertuig in een 
parkeervak te parkeren. Buiten de 
vakken parkeren is niet toegestaan. 
Bij een aantal parkeervakken is er 
een blauwe streep. Dit betekent 
dat u hier de parkeerschijf moet 
gebruiken. U mag er ook maar 
een beperkte tijd parkeren. Bij de 
parkeervakken zonder blauwe 
streep is dit niet nodig. Hier mag u 
parkeren zolang dat nodig is.


