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

COLLECTE 

12 tot en met 18 maart
Amnesty International

19 tot en met 25 maart
ReumaNederland

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

AGENDA 

15 maart 
7.30 – 21.00 uur
Stemmen voor de Provinciale 
Statenverkiezingen en de 
Waterschapsverkiezingen
Lees meer hierover op 
www.leiderdorp.nl/verkiezingen

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

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

25 maart
Landelijke Compostdag
U kunt compost ophalen bij de 
milieustraat

Verkiezingen op 15 maart
Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale 
Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. U kunt uw stem 
uitbrengen op de onderstaande locaties. 

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.

Lees meer over de verkiezingen op www.leiderdorp.nl/verkiezingen

Landelijke Compostdag
Op 25 maart kunnen alle inwoners van Leiderdorp compost in zakken 
ophalen op de gemeentewerf (milieustraat). U mag maximaal drie zakken 
meenemen.

Boterhuispolder dicht vanwege 
broedende weidevogels
Van 15 maart tot 18 juni sluiten wij 
de Boterhuispolder om (weide) vo-
gels de rust te geven hun eieren uit 
te broeden en hun kuikens met suc-
ces groot te brengen. Vooral vogels 
die hun nest op de grond hebben, 
kunnen makkelijk verstoord worden. 
Verstoringen, vaak onbedoeld en 
ongemerkt, leiden tot verspilling 
van energie die de vogels hard 
nodig hebben voor het broeden. 
Voor sommige soorten is rust zelfs 
voorwaarde voor broedsucces. Het 
weiland in de Boterhuispolder is van 
levensbelang voor de weidevogels 
in Leiderdorp.

Weidevogels halen hun voedsel uit 
de polder: wormen, insecten en 
larven, soms ook zaden, zoetwater-
mossels en andere kleine diertjes. 
De polder heeft een hoge grondwa-
terstand en dat is superbelangrijk 
voor een rijk bodemleven, ook in de 
zomer. Er is dus voldoende te eten, 
ook voor de jonge kuikens die uit 
het ei kruipen in het voorjaar.

De Boterhuispolder is zelfs één 
van de weinige gebieden in Europa 
waar de weidevogels zich voort-
planten. Ze maken hun nesten op 
de grond, nauwelijks meer dan 
een kuiltje in het gras dat enige 
bescherming biedt. Het meest 
opvallend in de weilanden zijn de 
steltlopers met hun lange poten: 
grutto, kievit, tureluur en scholek-
ster. Er nestelen in de Boterhuispol-
der naar verhouding veel grutto’s 
en dat is bijzonder. De grutto is 
namelijk een gevoelige vogel. Deze 
houdt niet van straatverlichting en 
blijft weg als de leefomstandighe-
den niet goed zijn of wanneer er 
veel mensen zijn.

Samen jagen kieviten en grutto’s 
kuiken- en eierdieven weg als kraai-
en, reigers en buizerds. Mensen en 
honden zijn echter een maatje te 
groot. Wij zijn dus even niet welkom 
in deze polder. Na juni kan iedereen 
weer volop genieten van dit oer-Hol-
lands stukje Leiderdorp.Toertocht Joop Zoetemelk 

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

Er fi etsen dan maximaal 
5500 deelnemers met fl inke 
tussenpozen door Leiderdorp. 
De route die zij volgen is 

vanaf het Bospad (nabij 
Pannenkoekenboerderij) via 
het fi etspad 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.



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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Kerkwijk
Wijzigen van de kapconstructie en 
het plaatsen van een dakkapel op 
het voor- en achterdakvlak (OLO 
7638657 -  LDPZ2023-000061)
Locatie: Koningstraat 29
Datum ontvangst: 6 maart 2023

Achthoven
Isoleren van de woning en het 
veranderen van de kap op het 
bijgebouw (OLO 7648587 - 
LDPZ2023-000066)
Locatie: Achthovenerweg 39
Datum ontvangst: 9 maart 2023

VERLEEND (reguliere procedure)
 
Oranjewijk
Plaatsen van de zonnepanelen op 
een gemeentelijk monument (OLO 
7519651 - LDPZ2023-000009)
Locatie: Hoofdstraat 77A
Datum besluit: 6 maart 2023

Binnenhof
Wijzigen gevelkozijnen (OLO 
7524331 - LDPZ2023-000012)
Locatie: Grotiuslaan 14
Datum besluit: 9 maart 2023

Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning (OLO 
7549879 - LDPZ2023-000020)
Locatie: Grotiuslaan 3
Datum besluit: 9 maart 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 18
Datum besluit: 9 maart 2023
Herplantplicht: Er worden twee 
Liquidambar styraciflua ‘Slender 
Silouette’ geplant.
De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Oranjewijk
Kappen en herplanten van diverse 
bomen in de Oranjewijk (OLO 
7516965- LDPZ2023-000010)
Locatie: Mauritsstaete 25
Uiterlijke beslisdatum: 20 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.

MELDINGEN

Theatrale wandeling ‘Four reasons’ 
op 28 en 29 april 2023.

Locatie: Park de Houtkamp
Datum melding: 27 februari 2023

VERKEERSBESLUIT

Verkeersbesluit voor de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 13 
maart 2023 besloten tot de 
aanleg van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats. Het 
gaat hierbij om de volgende plaats:
-  Langendijkdreef ter hoogte van 

perceelnummer 22 te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in het gemeenteblad op 15 maart 
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 'Gemeen-
te'. Bij 'Publicerende organisatie(s) 
kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onder-
werp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan 
klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 15 
maart 2023 tot en met 26 april 2023 
ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis (gedurende ope-
ningstijden). 

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 26 maart 2023 de tijd.

Bent u uitgekozen voor de 
Inwonersenquête 2023. Doet u 
dan mee? 
Deze week is de vijfde inwonersen-
quête van Leiderdorp. Er vallen bij 
1.750 inwoners van 18 tot en met 85 
jaar uitnodigingen voor deelname op 
de mat. Zij zijn, aan de hand van een 
streekproef, uitgekozen om hieraan 
mee te doen. Heeft u de uitnodiging 
ontvangen? Doet u dan mee? 

Uw mening is belangrijk
De uitkomsten van de 

inwonersenquête gebruiken we 
niet alleen om nieuw beleid te 
maken, maar ook om te meten of 
we het goed doen of dat ons beleid 
aangepast moet worden. Daarnaast 
gebruiken we de uitkomsten 
voor het verbeteren van onze 
dienstverlening. De resultaten van 
de enquête zijn eind augustus 2023 
bekend. Wij houden u hiervan op de 
hoogte.

Meedenken over opfrisser gebiedsvisie A4-zone
De wereld verandert in een hoog tempo en onze eigen leefomgeving ook. Dit zorgt ervoor dat de be
staande gebiedsvisie voor de A4zone aan een opfrisser toe is. Voordat de gemeente hiermee aan de 
slag gaat, zijn wij eerst nieuwsgierig naar uw mening. 

Als er veel speelt in een gebied, dan 
maakt de gemeente een gebiedsvisie. 
Een gebiedsvisie kan gezien worden 
als een paraplu waaronder alle plan-
nen en projecten op het gebied van 
ruimtelijke ordening in een bepaald 
gebied vallen. Dit helpt de gemeente 
om met een ruime blik naar het hele 
gebied te kunnen kijken.

De visie in 2015
In 2015 is een gebiedsvisie gemaakt 
voor de A4 zone. Dit is het gebied 
tussen de Persant Snoepweg en 
de A4. In die tijd gingen wij uit van 
de komst van een Ikea-vestiging en 
waren er plannen voor een grote bio-
scoop en een vestiging van de Me-

diamarkt. Nu zijn we acht jaar verder 
en zien we dat deze ontwikkelingen 
niet van de grond zijn gekomen. 

Nieuwe initiatieven
Tegelijkertijd worden er veel 
nieuwe ideeën en initiatieven aan 
de gemeente voorgelegd voor het 
gebied A4-zone. Daarnaast spelen 
er vraagstukken op het gebied van 
verkeer, parkeren en duurzaam-
heid. Om naar al deze nieuwe 
ideeën en veranderingen met een 
brede blik te kunnen kijken, gaat 
de gemeente eerst op korte ter-
mijn de bestaande gebiedsvisie uit 
2015 opfrissen naar een document 
dat past bij deze tijd. Deze vindt u 

op www.leiderdorp.nl/a4-zone

Denkt u mee?
We zijn daarbij nieuwsgierig hoe u als 
ondernemer, bewoner of gebruiker 
tegen dit gebied aankijkt. Hiervoor 
is een vragenlijst ontwikkeld. Doet u 
mee? U kunt de vragenlijst invullen 
tot en met 29 maart. Deze vindt u op 
www.leiderdorp.nl/a4-zone

Vervolg
De reacties worden daarna meege-
nomen in de vernieuwde gebiedsvi-
sie A4-zone. Wanneer het concept 
hiervoor klaar is, informeren wij u 
opnieuw en kan iedereen nog op 
deze vernieuwde visie reageren.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Mooi Leiderdorp
“Een vroege ochtendwandeling in maart in de Houtkamp in de vrieskou, 
toch...de contouren van de lente zijn hoopgevend!” Bedankt voor het insturen 
van dit prachtige geheel, José Monincx.


