
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
ZONDER AFSPRAAK

WWW.LEIDERDORP.NL

WOENSDAG 8 MAART 2023GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

5 tot en met 11 maart 
Jantje Beton

12 tot en met 18 maart
Amnesty International

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

AGENDA 

9 maart
10.00 – 11.00 uur
Spreekuur van de Week met 
wethouder Bob Vastenhoud 
Milieu Educatief Centrum 
(MEC), Van Diepeningenlaan 
110e

15 maart
7.30 – 21.00 uur
Provinciale Statenverkiezingen 
en de Waterschapsverkiezingen
Zie meer informatie in deze 
krant

16 maart
10.00 – 11.00 uur
Spreekuur van de Week met 
wethouder Daan Binnendijk 
Milieu Educatief Centrum (MEC), 
Van Diepeningenlaan 110e

Raadsinformatieavond
Op maandag 13 maart 
vindt er om 20.30 uur een 
raadsinformatieavond plaats. 
Eerst wordt de Strategie Digitale 
Veiligheid besproken. Dit vindt 
besloten plaats. 

Aansluitend om 21:30 uur is de 
informatieavond openbaar. Dan 
wordt het onderwerp Bouwstenen 
Notitie Omgevingsvisie Leiderdorp 
besproken.

Deze informatieavond levert 
input en bouwstenen voor de 
omgevingsvisie. Deze wordt de 

komende jaren voor Leiderdorp 
vastgesteld. In de omgevingsvisie 
legt de gemeente haar ambities 
en beleidsdoelen voor de fysieke 
leefomgeving voor de lange 
termijn vast.

De informatieavond vindt plaats in 
de raadszaal. U bent vanaf 21:30 
uur van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. De vergadering is 
ook live te volgen op 
https://leiderdorp.parlaeus.nl/. 
Daar vindt u ook meer informatie 
over het onderwerp.

Verkiezingen op 15 maart
Op 15 maart 2023 mag u 
stemmen voor de Provinciale 
Statenverkiezingen en de 
Waterschapsverkiezingen. In dit 
bericht vindt u belangrijke informatie 
over de verkiezingen. 

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 (let op: niet toegankelijk voor 
mindervaliden)

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

Alphenplein 6
 - Montessorischool Elckerlyc, 

Klimopzoom 41
 - Korfbalvereniging Velocitas, 

Bloemerd 7
Alle stembureaus zijn tussen 7.30 – 
21.00 uur geopend. 

Geen stempas ontvangen?
Heeft u geen stempas gekregen of 
is deze beschadigd?  
Vraag dan op tijd een vervangende 
stempas aan bij de gemeente 
op www.leiderdorp.nl. Of kom 
voor 14 maart 2023 om 12.00 
uur persoonlijk langs bij de 
publieksbalies van het Serviceplein 
in het gemeentehuis.

Stemmen in een andere 
gemeente? Kiezerspas 
aanvragen!
Om in een andere gemeente te 
stemmen moet u een kiezerspas 
aanvragen. Voor de Provinciale 
Statenverkiezingen kan deze alleen 
gebruikt worden in gemeenten binnen 
de provincie Zuid-Holland. Voor de 
Waterschapsverkiezingen kan de 
kiezerspas alleen gebruikt worden 
in gemeente binnen het waterschap 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Het aanvragen van een kiezerspas 
kan tot uiterlijk vrijdag 10 maart 
2023 op www.leiderdorp.nl. 

Of kom voor 14 maart 2023 om 
12.00 uur persoonlijk langs bij de 
publieksbalies van het Serviceplein 
in het gemeentehuis.

Iemand machtigen om voor u te 
stemmen
Via de achterkant van uw stempas
 - vraag iemand in Leiderdorp om 

voor u te stemmen;
 - vul de achterkant van uw 

stempas in;
 - u en de persoon die namens u 

gaat stemmen (de gemachtigde) 
zetten allebei een handtekening;

 - bij het stemmen moet de persoon 
die namens u stemt (een kopie 
van) uw identiteitsbewijs laten 
zien. Deze mag de persoon 
die voor u stemt ook op een 
smartphone of tablet in het 
stembureau laten zien. 

Schriftelijke volmacht
Is het niet mogelijk om iemand te 
machtigen via de achterkant van 
de stempas, bijvoorbeeld omdat u 
in het buitenland bent? Dan kunt u 
schriftelijk een volmacht aanvragen. 
Een schriftelijke volmacht kunt u 
aanvragen op www.leiderdorp.nl. 
Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 
10 maart 2023 om 17.00 uur door 
ons ontvangen zijn. 

De persoon die u machtigt voor 
de Provinciale Statenverkiezingen 
moet in Zuid-Holland wonen. 
De persoon die u machtigt voor 
de Waterschapsverkiezingen 
moet binnen het waterschap 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
wonen. 

Stemmen tellen
De gemeente Leiderdorp telt 
decentraal. Dat betekent dat op 
woensdagavond de stemmen op 
alle stembureaus worden geteld. 
Het tellen van de stemmen is 
openbaar. U kunt hier vanaf 21.00 
uur bij aanwezig zijn op elk van de 
genoemde stembureaus. 

Let op: het tellen van de stemmen 
van de Scheppingskerk vindt plaats 
in het gemeentehuis van Leiderdorp. 

Openbare zitting gemeentelijk 
stembureau
Om het verkiezingsproces 
democratischer te laten verlopen 
is er door de Kiesraad dit jaar 
voor het eerst een gemeentelijk 
stembureau ingesteld. Het 
gemeentelijk stembureau controleert 
op 16 maart de processen-verbaal 
van alle stembureaus en telt de 
stemmen opnieuw in het geval van 
(vermoedens van) fouten. De zitting 
van het gemeentelijk stembureau 
is openbaar en vindt plaats op 16 
maart om 9.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. 

Contact
Kijk voor meer informatie over de 
Provinciale Statenverkiezingen of 
Waterschapsverkiezingen op 
www.leiderdorp.nl/verkiezingen. 
U kunt ook contact opnemen via 
verkiezingen@leiderdorp.nl  of op 
telefoonnummer 071-5458500 

Toertocht Joop Zoetemelk Classic
Op zaterdag 18 maart vindt de Joop 
Zoetemelk Classic 2023 plaats. Dit is 
een fiets-toertocht door het Groene 
Hart. Deze is van 10.00 uur tot en 
met 16.00 uur. 

Er fietsen dan maximaal 5500 
deelnemers met flinke tussenpozen 
door Leiderdorp. De route die 

zij volgen is vanaf het Bospad 
(nabij Pannenkoekenboerderij) 
via het fietspad langs de Persant 
Snoepweg en de Loevestein naar de 
Leiderdorpse brug. De wielrenners 
moeten zich aan de geldende 
verkeersregels houden. Fietspaden 
en straten blijven toegankelijk voor 
het normale verkeer.

Voortgang crisisnoodopvang en 
opvang Oekraïners
Op www.leiderdorp.nl/oekraine en www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang 
zijn updates geplaatst over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de 
crisisnoodopvang.

Gratis plan voor energiebesparing
Iedere woning is uniek en iedereen 
leeft op een andere manier. Daarom 
kan het lastig zijn de juiste informatie 
te vinden als u uw huis wilt verduur-
zamen. De Leiderdorpse energie-

coaches helpen hierbij. Een coach 
komt bij u thuis langs en loopt 
samen met u door de woning. U 
ontvangt een digitaal rapport hoe u 
de woning duurzamer kunt maken. 

Een bezoek duurt ongeveer 1 tot 
2 uur. Het is gratis en u zit nergens 
aan vast. De coaches geven advies 
op vrijwillige basis en zijn onafhan-
kelijk. 

Aanmelden 
Heeft u interesse in een gesprek 
met de energiecoach? Meld u dan 
aan op info@goedleiderdorp.nl. 



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

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Binnenhof
Vervangen dakkapel aan de voorzijde 
(OLO 7624113 - LDPZ2023-000049)
Locatie: Grotiuslaan 7
Datum ontvangst: 28 februari 2023

Boterhuispolder
Tijdelijke overslaglocatie (OLO 
7625559 - LDPZ2023-000051)
Locatie: entree naast Zijldijk 32a, 
sectie A, nummer 11058 en 11638 
Datum ontvangst: 28 februari 2023

Achthoven
Tijdelijke parkeerplaats / depot t.b.v. 
Patrimoniumpark (OLO 7630069 - 
LDPZ2023-000052)
Locatie: naast Achthovenerweg 25 
Datum ontvangst: 2 maart 2023

VERLEEND (reguliere procedure)

Binnenhof
Constructieve wijziging ( OLO 
7503053- LDPZ2023-000004)
Locatie: Van Lennepdreef 19
Datum besluit: 1 maart 2023

Vogelwijk
Verbouwen van het zorggebouw 
(OLO 6584089 - LDPZ2022-000322)
Locatie: Merelstraat 201 - 207
Datum besluit: 2 maart 2023

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

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

De Baanderij
Tijdelijk plaatsen van 1 silo en een 
bedieningsunit bij de provinciale 
loswal aan de Zijldijk (OLO 
7437877 - LDPZ2022-000359)
Locatie: Zijldijk (Kadastrale sectie A 
perceelnummer 10883)
Uiterlijke beslisdatum: 4 april 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

AANGEVRAAGD

Ouderzorg
Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van suikerspinnen op 5 mei 
2023 van 08.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Evenemententerrein 
Bevrijdingsfeest in Park de 
Houtkamp
Datum aanvraag  : 1 maart 2023

VERLEEND

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 besluit: 3 maart 2023

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

BEZWAARSCHRIFTEN

Regionale commissie 
bezwaarschriften
Op vrijdagochtend 17 maart 2023 
worden de volgende zaken fysiek 
behandeld in het gemeentehuis van 
Leiderdorp

•  Vier bezwaarschriften gericht 
tegen het verkeersbesluit voor het 
aanwijzen van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen t.h.v. de Klimopzoom 
102 te Leiderdorp  (12.00 uur)

Informatie
Indien u een hoorzitting wilt bijwonen 
wordt aangeraden een e-mail te 
sturen naar: bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl dit in verband met 
het eventuele uitvallen van een zaak. 

Start sloop Pinksterbloem
Begin maart start Rijnhart 
Wonen met de sloop van 3 fl ats 
aan de Pinksterbloem. In maart 
wordt er asbest uit de gebouwen 
verwijderd. Dit doet aannemer 
VSM Sloopwerken in opdracht 
van Rijnhart Wonen. Vanaf begin 
april start de sloop van de fl ats. 
Op deze plek worden er later 92 
duurzame sociale huurwoningen 
gebouwd.

Parkeren
Tijdens de sloop wordt het parkeer-
terrein aan de Van der Marckstraat 
afgesloten met bouwhekken. Op 
deze plek komt de bouwplaats. Dit 
kan omdat de parkeerplaatsen niet 
meer nodig zijn. De bewoners van 
de fl ats zijn namelijk allemaal vóór 
1 maart verhuisd. Vanaf begin april 
worden ook enkele parkeerplaatsen 
aan de Pinksterbloem afgesloten. 
Dit is nodig voor een veilige sloop 
van de gebouwen. Er worden niet 
meer parkeerplaatsen afgesloten 
dan nodig is voor de veiligheid. 

De sloop van de fl ats vindt in fases 
plaats. Dit betekent dat er maar bij 1 
fl at tegelijk parkeerplaatsen worden 
afgesloten. De parkeerplaatsen ter 
hoogte van de andere fl ats zijn dan 
gewoon te gebruiken. Omwonen-
den zijn hierover geïnformeerd door 
Rijnhart Wonen en VSM Sloopwer-
ken. De sloop is naar verwachting 
uiterlijk eind juni klaar. De nieuw-
bouw start in het najaar van 2023. 

Wegversmalling 
Aan de Van der Marckstraat ligt ter 
hoogte van de Pinksterbloem een 
wegversmalling. Deze wegversmal-
ling wordt verwijderd. Dit is nodig 
omdat vrachtwagens anders niet op 
een veilige manier bij de Pinkster-
bloem kunnen komen. Het verbod 
voor vrachtverkeer blijft wel gelden. 
Dit is met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. 

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.rijnhartwonen.nl/
pinksterbloem en www.leiderdorp.
nl/pinksterbloem 

Week van de Afvalhelden
Het is deze week weer de Week 
van Afvalhelden. In deze landelij-
ke georganiseerde week zetten 
wij toppers die bijdragen aan het 
inzamelen en hergebruik van afval 
in het zonnetje. Zo krijgen ze een 
heerlijke lunch.

Zet ook de afvalhelden in het 
zonnetje
Uw kind kan onze afvalhelden in 
het zonnetje zetten door een mooie 
kleurplaat in te kleuren en voor het 
raam te hangen. 
Op www.weekvandeafvalhelden.
nl/inwoners-toolbox/ kunt u de 
kleurplaten downloaden. Als onze 
helden langskomen, zien ze deze 
hangen. Dat vinden ze leuk!

Ziet u afval waar het niet hoort?
Een melding van de openbare 
ruimte kunt u maken in de ‘Mijn-
Gemeente App’. U kunt de app 
downloaden op uw telefoon of 
tablet. Heeft u de MijnGemeente 

App niet? Dan kunt u uw melding 
ook maken op www.leiderdorp.nl/
melding. De melding wordt dan of-
fi cieel geregistreerd en komt direct 
bij de juiste collega terecht.

Inwonersenquête 2023
In dit voorjaar is de vijfde inwo-
nersenquête onder inwoners van 
Leiderdorp. Vanaf volgende week 
vragen we ongeveer 1.750 inwoners 
de enquête in te vullen. Inwoners 
van 18 tot en met 85 jaar nodigen 
we hierbij uit. Dit gebeurt door mid-
del van een steekproef.

De uitkomsten van de inwonersen-
quête gebruiken we niet alleen om 
nieuw beleid te maken. Maar ook 
om de effecten van ons beleid te 
meten en te verbeteren. Daarnaast 
gebruiken we de uitkomsten voor 
het verbeteren van onze dienstver-
lening.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Mooi Leiderdorp
“Boterhuispolder op een mooie zondagmiddag.” Bedankt voor het insturen 
van deze prachtige foto, Tjerk Gottenbos.

Meer informatie over de gemeenteraad van Leiderdorp?
Kijk op https://leiderdorp.parlaeus.nl/


