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

COLLECTE 

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 

16 februari
Spreekuur met wethouder Daan 
Binnendijk
10.00 tot 11.00 uur
Ontmoetingsruimte Entree, 
Elisabethhof 101

23 februari
Geen spreekuur

Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

Steun uit Tijdelijk Noodfonds 
Energie 
Heeft u een laag inkomen en een 
hoge energierekening? Kijk dan of 
u in aanmerking komt voor steun 
uit het Tijdelijk Noodfonds Energie. 
Inwoners van Leiderdorp met een 
inkomen tot 200% van het sociaal 
minimum kunnen hiervoor in 
aanmerking komen.
Het Noodfonds betaalt een deel 
van de energierekening van 
oktober 2022 tot en met maart 
2023. Het maakt niet uit bij welke 
energieleverancier u zit.

Zo vraagt u het aan
Op geldfit.nl/tijdelijk-noodfonds-
energie kunt u eenvoudig checken 
of u in aanmerking komt voor het 

noodfonds. U kunt hier ook uw 
aanvraag indienen. Dat kan nog tot 
en met 31 maart 2023. Inwoners die 
moeite hebben met indienen van de 
aanvraag kunnen terecht bij Incluzio 
Leiderdorp. Zij kunnen u helpen 
bij het invullen van het formulier. 
Incluzio heeft elke woensdag van 
10 tot 12 uur een inloopspreekuur 
op locatie Dwars, Bloemerd 1c 
Leiderdorp. 

Meer informatie over 
energiezorgen
Heeft u energiezorgen? Dan 
kunt u meer informatie over dit 
onderwerp vinden op leiderdorp.nl/
energiezorgen. 

Belangrijke stappen in zoektocht 
nieuwe burgemeester
Burgemeester Laila Driessen 
gaat in november stoppen. 
Daarom is de zoektocht naar 
een nieuwe burgemeester voor 
Leiderdorp gestart. Aan inwoners 
en ondernemers van de gemeente 
Leiderdorp is gevraagd wat 
voor type burgemeester zij bij 
onze gemeente vinden passen. 
En over welke eigenschappen 
deze nieuwe burgemeester moet 

beschikken. De antwoorden 
hierop staan in de profielschets. 
Vorige week heeft voorzitter van 
de vertrouwenscommissie, Hugo 
Langenberg, de profielschets 
voor de nieuwe burgemeester 
aangeboden aan de commissaris 
van de Koning van Zuid-Holland, 
de heer Jaap Smit. Meer informatie 
hierover leest u op www.leiderdorp.
nl/nieuweburgemeester

Overhandiging subsidie 
voor nieuwbouw aan de 
Pinksterbloem
Vorige week overhandigde 
gedeputeerde van de Provincie 
Zuid-Holland, Anne Koning, 
een cheque van 250.000 euro 
aan wethouder Wonen Bob 
Vastenhoud. Mede dankzij de 
subsidie is het mogelijk om snel 
te starten met de nieuwbouw 

van 92 moderne, energiezuinige 
sociale huurwoningen aan de 
Pinksterbloem. Rijnhart Wonen start 
dit najaar met de bouw van  
3 nieuwe woongebouwen op deze 
locatie in Leiderdorp. Lees meer 
hierover op leiderdorp.nl. 

Verkiezingen
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 kunt u stemmen?
Om te stemmen gaat u naar een 
stembureau in onze gemeente. 
Hieronder vindt u een overzicht 
van alle stembureaus in 
Leiderdorp: 

• Gemeentehuis Leiderdorp,  
Willem-Alexanderlaan 1

• Gebouw Irene, Hoofdstraat 82
• Winkelhofplein, Statendaalder 1
• Scheppingskerk, Van 

Poelgeestlaan 2
• Gymzaal Zijlkwartier, Van der 

Marckstraat 19

• Gymzaal Klerkenhof,  
Klerkenhof 3

• De Ommedijk, Ommedijk 120
• Basisschool de Schakel, Van 

Alphenplein 6
• Montessorischool Elckerlyc, 

Klimopzoom 41
• Korfbalvereniging Velocitas, 

Bloemerd 7

Alle stembureaus zijn geopend 
van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Waar vind ik meer informatie 
over de verkiezingen? 
Op www.leiderdorp.nl/
verkiezingen vindt u meer 
informatie over de verkiezingen. 
Ook vindt u daar afbeeldingen 
en handige links naar websites 
met meer informatie over wat de 
provincie en de waterschappen 
precies doen. 

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)

Achthoven
Uitvoeren van diverse 
werkzaamheden en een intern 
verbouwen van het rijksmonument 
(OLO 7526851 - LDPZ2023-000029)
Locatie: Achthovenerweg 27
Datum ontvangst: 6 februari 2023

Leyhof
Plaatsen van een dakkapel op het 
voor-, en achterdakvlak van de 
woning (OLO 7574489 - LDPZ2023-
000034)
Locatie: Elisabeth van Engelandlaan 16
Datum ontvangst: 7 februari 2023

Elizabethhof
Bouwen van een nieuw 
gezondheidscentrum (bouwdeel E) 
(OLO 7570419 - LDPZ2023-000032) 
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 8 februari 2023

Ouderzorg
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 
7576751 - LDPZ2023-000036)
Locatie: Ockenrode 9
Datum ontvangst: 9 februari 2023

Binnenhof
Vervangen van de dakkapel aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
7583815 - LDPZ2023-000035)
Locatie: Gallaslaan 24
Datum ontvangst: 10 februari 2023

Een kapvergunning voor twee 
Fraxinus excelsior (OLO 7570823). 
De reden van de kap is dat 
de bomen zijn aangetast door 
tonderzwam en essentaksterfte 
hebben waardoor ze zijn afgekeurd 
vanuit de boomveiligheidscontrole.
Locatie: Lijnbaan ter hoogte van 
Vogellaan nr. 18
Datum aanvraag: 6 februari 2023
Herplantplicht: Er worden twee 
Liquidambar styraciflua ‘Slender 
Silouette’ geplant.

VERLEEND  
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Realiseren van een uitbouw aan 
de achterzijde (OLO 7390619- 
LDPZ2022-000309)
Locatie: Burgemeester Brugplein 18
Datum besluit: 9 februari 2023

Ouderzorg
Plaatsen van 2 airco-units aan 
de zijgevel van de woning (OLO 
7356883 - DPZ2022-000363)
Locatie: Molenaarstraat 26
Datum besluit: 8 februari 2023

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Kerkwijk
Wijzigen van het gebruik van een 
bedrijfswoning naar wonen ( OLO 
7420569 - LDPZ2022-000367)
Locatie: Kastanjelaan 1
Uiterlijke beslisdatum: 23 maart 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. 

APVVERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Ouderzorg
Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van koeken op 5 mei 2023 
van 08.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Evenemententerrein 
Bevrijdingsfeest in Park de 
Houtkamp
Datum aanvraag: 13 februari 2023

Verkeersveilig de winter door, hoe belangrijk is 
ons gedrag?
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. 
Rijden onder invloed en afleiding 
zorgen ervoor dat we minder alert 
reageren. 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?

Wie is de BOB?
Op zondag 19 februari start de 
carnaval in het zuiden. En boven de 

rivieren start het zelfs vaak al op de 
vrijdag of zaterdag voor de officiële 
datum. Niet alleen het hebben van 
een mooie outfit is belangrijk. Veilig 
thuiskomen is ook iets om tevoren 
over na te denken.

Tips om u veilig op weg te helpen:
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 
Bobt uw vriend of vriendin? 
Verras de BOB dan met 
alcoholvrije alternatieven.

Rijd MONO
Niet alleen BOB is belangrijk, 
MONO draagt ook bij aan extra 
verkeersveiligheid. Zet uw mobiel 
in een standaard. Doe dit zowel 
in de auto als op de fiets. Of nog 
beter, laat de mobiel in jas of 
tas. Gebruikt u de telefoon als 
navigatie, zet deze dan op ‘niet 
storen tijdens autorijden’ (I-Phone) 
of download een app voor uw 
Android-telefoon. U kunt bellers 
dan via een automatisch bericht 
laten weten dat u deelneemt aan 
het verkeer en de telefoon niet kunt 
beantwoorden.

De weidevogels zijn 
weer aangekomen in de 
Munnikkenpolder
In de Munnikkenpolder is het 
voorjaar weer begonnen. De 
eerste weidevogels zijn namelijk 
aangekomen!

De wulpen zijn als eerste 
aangekomen, maar je kunt er ook 
al kieviten en scholeksters tegen 
komen. De vogels bereiden zich 
voor op het komend broedseizoen 
en hebben daarom vooral behoefte 
aan eten en rust. 

Het is daarom belangrijk om de 
vogels zo min mogelijk te storen. 
We vragen bezoekers met de hond 
om, bij een rondje om de plas, uw 
hond aan de lijn te houden.  

Het stuk langs de A4 is aangewezen 
als honden losloopgebied (geel), het 
weidevogelgebied is verboden voor 
honden (oranje).

Op de foto staat een groepje 
Wulpen, met dank aan fotograaf  
E. ten Broeke.

Mooi Leiderdorp
Een prachtige foto van de ruige kade. Bedankt voor het insturen van dit 
mooie plaatje, Linda van Vliet. 


