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

COLLECTE 

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 

t/m 8 maart 2023
geen spreekuur

Meer informatie over de 
gemeenteraad van Leiderdorp?

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

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Verlenging pilot ‘Slimme 
Mosquito’
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten de 
pilot met de Slimme Mosquito’s 
bij winkelcentrum Winkelhof te 
verlengen tot 1 oktober 2023. 
Omdat de Slimme Mosquito’s 
alleen in de wintermaanden zijn 
getest, is nog niet met zekerheid 
te zeggen of de aanpak van de 
Slimme Mosquito’s werkt. De 
meeste klachten van overlast 
worden gedaan in het voorjaar 
en in de zomer. Daarom is 
besloten om de pilot in ieder 
geval te verlengen tot 1 oktober 
2023, zodat de effecten van de 
Slimme Mosquito over het hele 
jaar kunnen worden beoordeeld. 

Slimme Mosquito
Rondom winkelcentrum Winkelhof 
is sprake van toenemende overlast 
door jeugd. Om dit een halt toe 
te roepen, is in de zomerperiode 
van 2022 samen met partners van 
jeugd en veiligheid een bredere 
aanpak ontwikkeld. Onderdeel van 
deze aanpak is de pilot 'Slimme 
Mosquito'. Dit is een geluidsysteem 
dat een hoogfrequent geluid 

verspreidt dat door jongeren tot 
ongeveer 25 jaar als zeer irritant 
wordt ervaren. Hierdoor is het 
mogelijk om hangplekken 'virtueel af 
te sluiten', waardoor de overlast op 
die plaatsen sterk kan verminderen. 

Vervolg
Aan direct omwonden vragen wij 
om overlast te blijven melden bij 
de gemeente, politie en boa’s. 
Tegelijkertijd houden wij in de 
gaten of de overlast eventueel 
verplaatst naar plekken elders 
in het dorp (waterbedeffect). 
Via de jongerencoaches zijn wij 
met de jongeren in gesprek om 
te kijken op welke wijze wij de 
aantrekkelijkheid van de Jongeren 
Ontmoetingsplekken (JOPs) kunnen 
vergroten als alternatieve plek om 
elkaar te treffen.

Aan het eind van 2023 bekijken 
wij op basis van alle inzichten en 
verkregen resultaten opnieuw 
of het wenselijk is om de inzet 
van de Slimme Mosquito’s in het 
Winkelhofgebied te vervolgen.

Geef uw mening over het 
ontwerp voor Fietspoort 
Spanjaardsbrug
De Spanjaardsbrug verbindt de 
Lage Rijndijk in Leiden met de 
Zijldijk in Leiderdorp. Over deze 
brug fi etsen dagelijks ongeveer 
10.000 fi etsers. De gemeenten 
Leiden, Leiderdorp en de 
provincie ZuidHolland willen de 
verkeersveiligheid voor fi etsers 
en voetgangers op deze plek 
vergroten.

We sluiten de Spanjaardsbrug af 
voor autoverkeer, met uitzondering 
van ov en hulpdiensten. Vanaf 
het kruispunt Lage Rijndijk-
Sumatrastraat in Leiden tot het 
kruispunt Zijldijk-Vlasbaan in 
Leiderdorp richten we de weg 
opnieuw in. Hierdoor ontstaat meer 

ruimte voor fi etsers, voetgangers, 
bussen en groen en wordt het 
kruispunt aan de Leiderdorpse kant 
van de brug veiliger.

Schetsontwerp op 
doemee.leiden.nl
Voor de inrichting van de wegen 
is een schetsontwerp gemaakt. 
Dit ontwerp kunt u zien op 
doemee.leiden.nl. Omdat de 
Spanjaardsbrug een belangrijke 
fi etsroute is die door veel Leidenaren 
en Leiderdorpers wordt gebruikt, 
horen we ook graag van u wat u 
van het ontwerp vindt. U kunt op 
deze site tot en met 31 maart een 
reactie achterlaten. Meer informatie? 
leiderdorp.nl/spanjaardsbrug 

Ontdek het voorjaar in het MEC
In de voorjaarsvakantie is Het 
Milieu Educatief Centrum (MEC) 
Leiderdorp op woensdag 1 
maart geopend. Van 14.00 tot 
15.30 uur organiseert het MEC 
een ontdekkingstocht door 
de Houtkamp. Tijdens deze 
wandeltocht ontdek je van alles 
over het voorjaar. Dit aan de hand 
van spelletjes en opdrachten. 
De activiteit is voor kinderen 
in basisschoolleeftijd met een 
volwassen begeleider. 

Van tevoren opgeven
Het MEC organiseert wekelijks 
op woensdagmiddag educatieve 
activiteiten voor kinderen. Vanwege 
het beperkte aantal plekken graag 
van tevoren opgeven. 
Dit kan op mecleiderdorp.nl of 
mec@leiderdorp.nl. Doe dit onder 
vermelding van een naam en het 
aantal kinderen. De activiteiten 
zijn gratis. Het adres van het MEC 
is Van Diepeningenlaan 110e in 
Leiderdorp.



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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

De Baanderij
Transformatie kantoorpand naar 5 
appartementen (OLO  7567941 - 
LDPZ2023-000039)
Locatie: Rietschans 71
Datum ontvangst: 17 februari 2023

ZuidWest
Constructieve doorbraak (OLO  
7601541 - LDPZ2023-000040)
Locatie: Molenaarstraat 6
Datum ontvangst: 17 februari 2023

VERLEEND  
(reguliere procedure)

W4
plaatsen van een dakopbouw op 
het zijdakvlak (OLO 7493665 - 

LDPZ2023-000001)
Locatie: Holtlant 36
Datum besluit: 16 februari 2023

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

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 

Mooi Leiderdorp
“Meerkoet al vroeg in de weer met het bouwen van een nest.” Bedankt voor 
het insturen van deze prachtige foto, Joost Kooreman.

Bezwaar- en Beroepschriften, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

APVVERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Heel Leiderdorp
Een evenementenvergunning voor de 
Leiden Marathon voor diverse routes 
door Leiderdorp.
Locatie: diverse routes 
Datum aanvraag: 14 februari 2023

Kerkwijk
Een evenementenvergunning voor 
Koningsdag De Hollandse Tuyn op 27 
april 2023 van 10.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Hoofdstraat Leiderdorp
Datum aanvraag: 17 februari 2023

Een evenementenvergunning voor een 
kindervrijmarkt op Koningsdag 27 april  
2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Oude dorp
Datum aanvraag: 20 februari 2023

VERLEEND

Kerkwijk
Een evenementenvergunning voor de 
Aubade op 27 april 2023 van 09.30 
uur tot 10.00 uur
Locatie: tuin van de kerk in de 
Hoofdstraat
Datum besluit: 20 februari 2023

Een evenementenvergunning voor 
het houden van een stille tocht op 
donderdag 4 mei 2023 
van 19.30 uur tot 20.00 uur.
Locatie: Hoogmadeseweg
Datum besluit: 20 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.

KENNISGEVING

Wet bodembescherming 
– Hoogmadeseweg 55 in 
Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens de provincie Zuid-
Holland een melding ontvangen 
ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en 
spoed) en 28 en 39/40 (goedkeuring 
deelsaneringsplan) van de Wet 
bodembescherming (Wbb), ingediend 
door MOS Milieu B.V. Het betreft 
een verzoek tot het afgeven van een 
beschikking inzake ernst en spoed en 
de instemming met het ingediende 
deelsaneringsplan voor de locatie 
Hoogmadeseweg 55 in Leiderdorp, 
kadastraal bekend als gemeente 
Leiderdorp, sectie B, nummer 2447 
(ged.). De locatie is geregistreerd 
onder de locatiecode AA054700877.

Verkorte procedure
De melder heeft verzocht de 
behandeling volgens de verkorte 
procedure te laten verlopen. Wij 
hebben besloten dit verzoek te 
honoreren. De beschikking zal 
derhalve zonder voorafgaande 
ontwerpfase worden gepubliceerd.

Beschikking
Wij hebben besloten dat sprake 
is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging waarvan de 
sanering niet spoedeisend is en in te 
stemmen met het deelsaneringsplan.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van  
23 februari 2023 tot en met  
5 april 2023 bij de receptie van het 
gemeentehuis in Leiderdorp. Voor de 
openingstijden wordt verwezen naar 
de website van de gemeente.

Bezwaar
Volgens artikel 7:1 van de Awb 
kan door de belanghebbende(n) 
bij Zuid-Holland, een gemotiveerd 
bezwaarschrift worden ingediend 
tegen dit besluit. Dit moet binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
van dit besluit, onder vermelding van 
"Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek 
van enveloppe en bezwaarschrift. 
Dit bezwaar dient te worden gericht 
aan Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, 
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Voorlopige voorziening 
In spoedeisende gevallen kunt u naast 
het indienen van een bezwaarschrift 
ook een verzoek om voorlopige 
voorziening doen. Hiermee voorkomt 
u dat dit besluit van kracht wordt 
in afwachting van de behandeling 
van het bezwaarschrift. U stuurt uw 
verzoek om voorlopige voorziening 
naar: 

Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag 

Wij verzoeken u een afschrift van het 
verzoek om voorlopige voorziening 
toe te sturen aan: Het college van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, per adres Omgevingsdienst 
West-Holland , Postbus 159,  
2300 AD Leiden

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan 
telefonisch contact op met de 
Omgevingsdienst 071-4083100 of per 
mail via meldingwbb@odwh.nl.  
Vermeld hierbij het zaaknummer: 
2023-001799.


