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

COLLECTE 

5 t/m 11 februari 2023
Hartekind

12 februari t/m 4 maart 2023
geen collecte

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

AGENDA 

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

9 februari
Extra raadsvergadering
Vanaf 19.30
Gemeentehuis raadszaal 

16 februari
Spreekuur met wethouder Daan 
Binnendijk
10.00 tot 11.00 uur
Ontmoetingsruimte Entree,  
Elisabethhof 101Meer informatie over de gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Extra raadsvergadering
Op donderdag 9 februari 2023 is er een extra raadsvergadering 
om 19:30 uur over de profi elschets voor de nieuw te benoemen 
burgemeester. 
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verordening op de Vertrouwenscommissie Leiderdorp 2023
4. Overleg met de commissaris van de Koning over het voorstel 

tot vaststelling van de profi elschets voor de te benoemen 
burgemeester van Leiderdorp

5. Profi elschets nieuwe burgemeester
6. Budget benoemingsprocedure nieuwe burgemeester
7. Sluiting

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/. Daar kunt u de agenda en de stukken 
inzien. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffi e via 
griffi e@leiderdorp.nl 

Defect aan de Doesbrug
Er is een defect aan de Doesbrug. 
Hierdoor kan de brug niet bediend 
worden. Dit is in elk geval tot en 
met 19 maart 2023. Onderdelen 

voor herstel zijn tot op heden niet 
leverbaar. Herstel is alleen mogelijk 
als de onderdelen binnen zijn. 
Excuus voor het ongemak.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Mooi Leiderdorp
“Deze foto maakte ik bij de Dwarswatering. Er waren veel donkere wolken, 
maar opeens kwam de zon er toch door! Dat leverde een mooi contrast 
op.” Bedankt voor het insturen van dit mooie plaatje, Els Jasperse.

Ons gedrag is belangrijk in het 
verkeer. Ook in de winter
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. Goed 
zicht en zichtbaar zijn is belangrijk 
voor de verkeersveiligheid van alle 
weggebruikers. Verkeersveiligheid 
begint al voordat we aan het verkeer 
deelnemen, vergeet daarom de 
BOB niet voordat u naar een feestje 
gaat. Samen veilig door het verkeer, 
doet u mee?

Een BOB is het hele jaar 
belangrijk
December is geweest maar de 
carnaval staat al weer voor de deur. 
Deze drie tips zijn daarom van 
belang:
1. Regel een BOB

Gaat u op pad? Spreek dan 
vooraf af wie de BOB is. Rijdt u 
alleen ergens heen? Dan bent u 
natuurlijk zelf de BOB.

2. Bent u BOB? Zeg het hardop!
Laat anderen weten dat u de 
BOB bent. U moet nog rijden 
en drinkt daarom niet. Zeg het 
hardop. Dit maakt het voor 
anderen meteen duidelijk. Ook 
helpt het u om de verleiding te 
weerstaan om toch één drankje 
te nemen.

3. Ondersteun de BOB
Krijgt u een BOB op visite of 
bobt uw vriend of vriendin? 

Verras de BOB dan eens met 
alcoholvrije alternatieven. Zo 
zijn er de Belgische Bobtails of 
andere feestelijke alcoholvrije 
drankjes.

Winterse omstandigheden
IJs en ijzel komt ook in deze 
periode nog voor en vragen om 
een aanpassing van ons rijgedrag. 
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 een spuitbus 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.

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

Gaat u met de auto op 
wintersportvakantie? 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.



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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Ouderzorg
Constructieve wijziging  
(OLO 7562301- LDPZ2023-000025)
Locatie: Van der Valk  
Boumanweg 32
Datum ontvangst: 2 februari 2023

De Baanderij
Verbouwen van een bedrijfsgebouw 
(OLO 7549435 - LDPZ2023-000026)
Locatie: Weversbaan 19
Datum ontvangst: 2 februari 2023

Buitenhof
Aanpassen van het raamkozijn aan 
de voorzijde van de woning  
(OLO 7568949 - LDPZ2023-000028)
Locatie: Muzenlaan 80
Datum ontvangst: 5 februari 2023

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Achthoven
Voegen van de oostgevel  
(OLO 7069943 - LDPZ2022-000311)
Locatie: Achthovenerweg 51-E
Uiterlijke beslisdatum: 16 maart 2023

APVVERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Driegatenbrug
Een evenementenvergunning  
voor de 39e Northwave 
Roeidriekamp die wordt gehouden 
op 20 en 21 mei 2023
Locatie: Zijlstroom
Datum aanvraag: 31 januari 2023

Ouderzorg
Een evenementenvergunning voor 
het Bevrijdingsfeest op 5 mei 2023 
van 12.30 uur tot 19.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum aanvraag: 1 februari 2023

Werk aan dijk, voet- en fietspad 
Munnikken-, Zijllaan- en 
Meijepolder (MZM-polder)
Vanaf 20 februari 2023 werkt 
het hoogheemraadschap van 
Rijnland aan het verhogen 
en het versterken van de dijk 
tussen Oude Spoorbaan en de 
Grotiuslaan. Daarbij wordt ook 
het fiets- en voetpad op de dijk 
vernieuwd.

Droge voeten
Door klimaatverandering stijgt de 
zeespiegel en wordt er meer water 
afgevoerd via de grote rivieren. Dit 
kan grote gevolgen hebben voor 
de primaire waterkeringen langs 
de kust en de rivieren. Daarom is 
het heel belangrijk dat onze dijken 
sterk en veilig zijn. Zo houden we 
ook in de toekomst droge voeten. 
Uit onderzoek is gebleken dat de 
dijk langs de Dwarswatering in de 
Munnikken- Zijllaan en Meijepolder 
(MZM-polder) versterkt moet 
worden. Het gaat om het deel 
tussen de Oude Spoorbaan en de 
Grotiuslaan.

Fiets en voetpad
Samen met de 
gemeente vernieuwt het 
hoogheemraadschap ook 
het fiets- en voetpad op de 
dijk. De gemeente en het 
Hoogheemraadschap voeren op 

dit moment nog gesprekken hoe 
de inrichting hiervan er precies uit 
gaat zien. Wij houden u hierover 
op de hoogte via onze website, 
deze gemeentelijke pagina in het 
Leiderdorps Weekblad en onze 
digitale nieuwsbrief. Omwonenden 
worden ook per brief op de hoogte 
gehouden.

Planning
De voorbereidende 
werkzaamheden starten in de 
week van 20 februari 2023. Het 
Hoogheemraadschap verwacht 
dat het totale werk in het najaar 
van 2023 is afgerond. 

Informatie en vragen
Alles over de voortgang van dit 
project leest u op www.leiderdorp.
nl/mzm-polder. Wanneer u vragen 
heeft over het verbeteren van dit 
deel van de dijk, dan kunt u die 
per mail sturen naar  
dijkverbetering@rijnland.net, o.v.v. 
‘dijkverbetering MZM-polder’. Met 
vragen over de werkzaamheden 
aan het fiets- en voetpad kunt 
u terecht bij de gemeente 
Leiderdorp, door een mail te sturen 
naar info@leiderdorp.nl, o.v.v. 
‘fietspad langs Dwarswatering’.

VERLEEND

Bloemerd
Een evenementenvergunning voor de 
Bloemerdcross op 19 februari 2023 
van 09.30 uur tot 11.00 uur
Locatie: sportpark De Bloemerd
Datum besluit: 6 februari 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.

BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Pinksterbloem’

Vorige week stond onderstaande 
tekst met bekendmaking vaststelling 
bestemmingsplan Pinksterbloem 
ook in het Leiderdorps Weekblad. 
De titel klopte echter niet. Daarom 
wordt deze bekendmaking opnieuw 
geplaatst. Onderstaande tekst is 
gelijk aan die van vorige week.

De gemeenteraad stelde op 30 
januari 2023 het bestemmingsplan 
Pinksterbloem en het 
beeldkwaliteitsplan Pinksterbloem 
vast. Vanaf 3 februari kunt 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 dan 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.

VERKEERSBESLUIT

Verkeersbesluit 
voor de aanleg van 
een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 2 
februari 2023 besloten tot de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats. Het 
gaat hierbij om de volgende plaats:
 - Jan de Hartogplein ter hoogte van 

de toegang tot huisnummer 4A 
t/m 4K te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 8 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 uw 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 van 8 februari 
2023 tot en met 22 maart 2023 
ook 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 22 maart 2023 de tijd.

BEZWAARSCHRIFTEN

Regionale commissie 
bezwaarschriften

Op vrijdagochtend 17 februari 2023 
wordt de volgende zaak fysiek 
behandeld in het Stadskantoor van 
Leiden

• Twee bezwaarschriften gericht 
tegen de omgevingsvergunning 
voor nieuwbouw voor verpleeghuis 
Leythenrode Hoogmadeseweg 55 
te Leiderdorp (11:30 uur)

Informatie
Indien u een hoorzitting wilt bijwonen 
wordt aangeraden een e-mail te 
sturen naar: bezwaren@leidse-regio.
nl  dit in verband met het eventuele 
uitvallen van een zaak. 


