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

COLLECTE 

19 tot en met 25 maart
ReumaNederland

26 maart tot en met 1 april
ZOA

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

AGENDA 

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 (max 3 zakken)

27 maart
20.00 uur
Politiek forum
Raadszaal gemeentehuis

30 maart
Geen Spreekuur van de Week

Politiek forum
Op maandag 27 maart 2023 vindt het politiek forum plaats om 
20.00 uur. 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/.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Mededelingen
4.  Inspreekrecht
5.  Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Leiderdorp
6.  Normenkader 2022-2023
7.  Beheerplan kunstobjecten 2023-2032
8.  Duurzame huisvesting asielzoekers
9.  Instellen werkgroep communicatie en participatie
10.  Bespreking toekomstbestendige onderwijshuisvesting
11.   Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en 

samenwerkingsverbanden
12.  Rondvraag
13.  Vaststellen verslag Politiek Forum 20 februari 2023
14.  Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op
leiderdorp.parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met 
de griffi e: mail naar griffi e@leiderdorp.nl

Zuid-Holland bouwt ongeveer 
250.000 woningen voor 2030
ZuidHollandse bestuurders en 
minister Hugo de Jonge van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening hebben de regionale 
realisatieagenda’s ondertekend. 
Dit worden ook wel woondeals 
genoemd. Daarmee heeft Zuid
Holland de ambitie om tot en 
met 2030 maar liefst 250.000 
woningen te bouwen. Dit zijn 
bijna net zoveel woningen 
als er nu al staan in de stad 
Den Haag. Van de nieuw te 
bouwen woningen zal twee 
derde betaalbaar zijn. Hiervan 
wordt de helft gebouwd door de 
corporaties.

Gezamenlijke opgave met 
brede steun
In Zuid-Holland tekenen 
niet alleen overheden voor 
de bouwplannen, maar ook 
woningcorporaties. Daarnaast komt 

er steun van bouworganisaties, 
huurders, netbeheerders en 
drinkwaterbedrijven.

Aantrekkelijke omgeving
Gedeputeerde Anne Koning: “We 
benutten de woningbouwopgave 
om een aantrekkelijke omgeving 
te bouwen, die ons stimuleert om 
te bewegen en erop uit te trekken. 
Met goede verbindingen en 
voorzieningen onder handbereik. En 
we stimuleren innovaties in de bouw 
om versnelling en verduurzaming 
mogelijk te maken. Samen met 
overheden, woningcorporaties 
en marktpartijen versnellen we de 
bouw van de juiste woningen op de 
juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar 
en toekomstbestendig. Het is een 
enorme klus, die we alleen kunnen 
klaren door goed samen te werken. 
Zuid-Holland is er klaar voor. En we 
zijn al begonnen!”

Werkzaamheden aan brug bij de 
Hoogmadeseweg
De oude brug naar de 
begraafplaats is verwijderd. Deze 
is eerder weggehaald. Dit om 
de bestaande toegangsdeuren 

passend te maken voor de 
nieuwe brug. We verwachten dat 
de brug begin 2e kwartaal 2023 
weer gebruikt kan worden.

GOED Leiderdorp 
- Tip van de week -

Mooi Leiderdorp
“De grutto's en kieviten in de Munnikkenpolder.” Bedankt voor het insturen 
van deze prachtige foto, M. de Groot. 

Volg de gemeente Leiderdorp:
Facebook: gemeenteleiderdorp   

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp    

Nieuwsbrief: Aanmelden via
www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief



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

OMGEVINGS
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Buitenhof
Dichtzetten van een carport (OLO 
7665661- LDPZ2023-000077)
Locatie: Lentekade 17
Datum ontvangst: 16 maart 2023

Binnenhof
Vervangen en wijzigen van de 
kozijnen in de voorgevel (OLO 
7670473 - LDPZ2023-000078)
Locatie: Vossiuslaan 28
Datum ontvangst: 19 maart 2023

Een kapvergunning voor een 
Populus canadensis (OLO 
7657685). De reden van de kap 
is dat de boom een verdikking, 
bloeding en klankafwijking aan 
de stamvoet heeft waardoor de 
boom is afgekeurd vanuit de 
boomveiligheidscontrole.
Locatie: Zijldijk t.h.v. nr. 32
Datum aanvraag: 14 maart 2023
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt er in de buurt 
van de huidige locatie een Populis 
tremula ‘Tapiau’ geplant.

Een kapvergunning voor een 
Prunus padus (OLO 7658899). 
De reden van de kap is dat de 
boom aan het afsterven is en een 
levensverwachting heeft van minder 
dan één jaar. 
Locatie: Reviusdreef
Datum aanvraag: 14 maart 2023
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt op de huidige 
locatie een Magnolia kobus ‘Isis’ 
geplant.

Een kapvergunning voor een 
Sorbus aria (OLO 7658223). De 
reden van de kap is dat de boom 
grotendeels is afgestorven en een 
levensverwachting heeft van minder 
dan één jaar. 

Locatie: Kwikstaartplein
Datum aanvraag: 14 maart 2023
Herplantplicht: In plantseizoen 
2023/2024 wordt op de huidige 
locatie een Sorbus aria ‘Magnifica’ 
geplant.

VERLEEND (reguliere procedure)
 
Ouderzorg
Constructieve wijziging (OLO 
7562301 - LDPZ2023-000025)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 32
Datum besluit: 15 maart 2023

Buitenhof
Aanpassen van het raamkozijn aan 
de voorzijde van de woning (OLO 
7568949 - LDPZ2023-000028)
Locatie: Muzenlaan 80
Datum besluit: 16 maart 2023

De Bloemerd
Aanpassen van de gevel, interne 
verbouwing, bestaande trash area 
vergroten, bestaande gevelreclame 
vervangen en de bestaande 
installatie verplaatsen (OLO 7241165 
- LDPZ2022-000280)
Locatie: Rijksweg A4, nr. 2
Datum besluit: 15 maart 2023

Achthoven
Voegen van de oostgevel (OLO 
7069943 - LDPZ2022-000311)
Locatie: Achthovenerweg 51 E
Datum besluit: 14 maart 2023

Dichtbouwen tussen 2 
bedrijfspanden (OLO 7202797 - 
LDPZ2022-000356)
Locatie: Bedrijvenweg 14
Datum besluit: 13 maart 2023

Elizabethhof
Interne verbouwing (OLO 7475127 - 
LDPZ2023-000014)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 14 maart 2023

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak (OLO 7607621 - 

LDPZ2023-000042)
Locatie: Klimopzoom 59
Datum besluit: 13 maart 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 
Bezwaar- en Beroepschriften, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

APVVERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD

Kerkwijk
Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van pizza’s op 27 april 
2023
Locatie: Kastanjelaan 
Datum aanvraag: 14 maart 2023

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor 
de verkoop van broodjes en 
frisdranken op 27 april 2023
Locatie: Hoofdstraat
Datum aanvraag: 28 februari 2023

Ouderzorg
Een incidentele 
standplaatsvergunning voor 
de verkoop van etenswaren en 
dranken op 27 april 2023
Locatie: Houtkamp
Datum aanvraag: 6 maart 2023

VERLEEND

Heel Leiderdorp
Een ventvergunning voor het venten 
met ijs in de periode van 15 maart 
2023 tot en met 30 september 
2023 
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 15 maart 2023

Kerkwijk
Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van Chinese snacks op 27 
april 2023
Locatie: Hoofdstraat 
15 (evenemententerrein 
Kindervrijmarkt)
Datum besluit: 20 maart 2023

Een evenementenvergunning voor 
de viering  van Koningsdag 2023  
van 09.00 uur tot 20.00 uur.
Locatie: Hoofdstraat 24
Datum Besluit: 20 maart 2023

Ouderzorg
Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van saté en het inrichten 
van een terras op 5 mei 2023 
Locatie: Park de Houtkamp 
(evenemententerrein 
Bevrijdingsfeest)
Datum besluit: 20 maart 2023

Een incidentele 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van suikerspinnen op 5 mei 
2023.
Locatie: Park de Houtkamp 
(evenemententerrein 
Bevrijdingsfeest)
Datum besluit: 22 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.

MELDINGEN

Noodkap

•  Een Acer pseudoplatanus 
(esdoorn) aan de Merelstraat in het 
gazon, de boom is afgestorven.  
In plantseizoen 2023/24 wordt 
op de huidige locatie een Ostrya 
carpinifolia ‘F.C. Moree’ terug 
geplaatst.

•  Een Fraxinus excelsior (Es) 
aan het Bloemerdpad, voorbij 
de schooltuinen links voor het 
bruggetje, de boom is afgestorven. 
In plantseizoen 2023/24 wordt 
op de huidige locatie een Prunus 
avium (zoete kers) terug geplaatst.

•  Een Alnus spaethii ‘Spaeth’ (Els) 
aan de Willem Alexanderlaan, de 
boom is aangereden en onstabiel. 
Op een locatie in de buurt van 
de huidige locatie wordt in 
plantseizoen 2023/24 een Sorbus 
aucuparia ‘Edulis’ (Lijsterbes) 
geplaatst.


