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In de gemeente Teylingen is het aangenaam en prettig 
wonen. Veel van onze inwoners werken buiten onze 
gemeente en dus reizen zij dagelijks van en naar 
hun werk. Met goed openbaar vervoer willen we een 
serieus alternatief voor de auto aanbieden. Samen 
met de provincies Noord- en Zuid-Holland, regio’s en 
buurgemeenten werkt de gemeente Teylingen aan een 
Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV).  
Hiervoor worden aanpassingen gedaan. 

We maken de route betrouwbaar
Voor een comfortabele en betrouwbare verbinding zijn 
aanpassingen nodig op de route. Zo willen we dat reizigers die 
willen overstappen van de bus op de trein, ook de zekerheid 
hebben dat ze die overstap kunnen maken. Door slimme 
maatregelen verbeteren we de doorstroming voor zowel de bus 
als het autoverkeer op plekken waar nu wachtrijen ontstaan. 
Ook passen we een aantal haltes aan zodat ze voldoen aan 
de hogere kwaliteitseisen. We weten namelijk dat mensen 
sneller het openbaar vervoer pakken als de bushokjes ruimer 
zijn, de perrons passen bij gelijkvloers instappen en er goede 
fietsenstallingen zijn. In een eerdere studie is uitgewerkt welke 
aanpassingen in Voorhout en Sassenheim nodig zijn voor 
de busverbinding. De gemeenteraad heeft hier in 2016 een 
besluit over genomen. Het voornemen is om de maatregelen 
in Voorhout eerst uit te voeren en daarna de maatregelen in 
Sassenheim.

Wat we aanpassen in Voorhout
•  Aanleg van nieuwe bushaltes aan de Componistenlaan, 

tegenover NS-station Voorhout. Na aanleg van de Noordelijke 
Randweg Voorhout gaat de bus via de Noordelijke Randweg 
en de Componistenlaan rijden. 

•  Aanpassing van de kruising Schoutenlaan-Oosthoutlaan. 
Daarbij wordt de voorrang gewijzigd met de route van de bus 
mee: Oosthoutlaan-Schoutenlaan richting NS-Voorhout v.v.

•  Oosthoutlaan: verruimen van de drie meest noordelijke 
bochten. De uitbreiding is aan de binnenkant van de bocht.

•  Oosthoutlaan: aanleg van een R-net haltepaal bij het 
Oosthoutplein/Rietpad inclusief verbetering van de oversteek 
voor langzaam verkeer en aanleg van een stoep aan de 
westzijde langs de Oosthoutlaan tussen de Bloemenschans 
en het Rietpad.

Aanpassing Schoutenlaan – Oosthoutlaan naar aanleiding 
van bezwaar op verkeersbesluit
Voor de aanpassing van het kruispunt Schoutenlaan – 
Oosthoutlaan is een verkeersbesluit nodig, omdat de 
inrichting van de weg en de voorrang wijzigen. De gemeente 
heeft dit verkeersbesluit in 2018 genomen, op basis van het 
toen opgestelde ontwerp. Op dit verkeersbesluit zijn drie 
bezwaarschriften ontvangen. Die hadden vooral betrekking 
op het wijzigen van de voorrangssituatie en dan specifiek het 
weghalen van de drie zebrapaden op het kruispunt. 

Verkeersveiligheid
In het ontwerp voor de kruising waren deze drie 
zebrapaden weggehaald op advies van de politie en Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) en op basis van de geldende 
landelijke ontwerprichtlijnen. De reden hiervoor ligt in de 
verkeersveiligheid. Op zebrapaden komen naar verhouding 
veel ongelukken voor. Daarom worden er eisen gesteld aan 
de toepassing ervan en is het advies om heel terughoudend 
te zijn met het toepassen van zebra’s. Vaak is het veiliger dat 
de voetgangers, net als de overstekende fietsers, voorrang 
verlenen aan de auto’s – al lijkt dit tegenstrijdig.

Second opinion op het ontwerp
Naar aanleiding van de ontvangen bezwaren zijn er 
verschillende gesprekken gevoerd tussen de wethouder 
en de indieners van het bezwaar, zodat de redenen voor 
het verwijderen van de zebra’s en de redenen voor het 
bezwaar konden worden toegelicht. Bij deze gesprekken 
waren ook de verkeersadviseur van de politie en VVN 
aanwezig. Afgesproken is om het ontwerp nog eens opnieuw 
te laten bekijken en beoordelen door een onafhankelijk 

verkeersveiligheidsdeskundige, om na te gaan of er sprake is 
van een verkeersveilig ontwerp. De indieners van de bezwaren 
zijn hier actief bij betrokken, door een schouw ter plekke met de 
onafhankelijk deskundige en een gesprek om hun bezwaren bij 
het opgestelde ontwerp toe te lichten. 

Aangepast ontwerp en nieuw verkeersbesluit
De gemeente beloofde zich te houden aan de uitkomsten van 
het tweede onderzoek. Het uitgangspunt is immers altijd een 
verkeersveilige situatie. De onafhankelijk deskundige heeft 
verschillende aanbevelingen gedaan. De belangrijkste zijn:
•  Geef fietsers en voetgangers voorrang over de oosttak van de 

Schoutenlaan, zodat de voorrangsrichting met de bocht mee 
voor alle verkeersdeelnemers (auto’s, fietsers en voetgangers) 
geldt ten opzichte van het verkeer van en naar de oosttak van 
de Schoutenlaan.

•  Pas geen zebra’s toe op de andere twee kruispunttakken. 
Het is het veiligst als overstekende voetgangers hier, net als 
overstekende fietsers, voorrang verlenen aan de auto’s.

Deze aanbevelingen zijn verwerkt in een aangepast ontwerp. 

Nieuw verkeersbesluit
Omdat het ontwerp is aangepast met andere voorrangsregels, 
moet er ook een nieuw verkeersbesluit worden genomen voor 
dit kruispunt. Het vorige besluit wordt hiermee ingetrokken. Dit 
betekent ook dat er voor belanghebbenden de mogelijkheid is 
om tegen dit nieuwe besluit bezwaar in te dienen. 
Het volledige verkeersbesluit met de situatietekening, kunt u 
op de website www.officielebekendmakingen.nl terugvinden of 
opvragen via: r.breedveld@hltsamen.nl.  
Het verkeersbesluit ligt ter inzage van 14 juli t/m 10 september 
2021.

Aanpassingen in Voorhout voor de hoogwaardige busverbinding

Informatiebijeenkomst 

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst om u te informeren over het HOV-project, de genoemde maatregelen in 
Voorhout en een toelichting op het ontwerp en het proces in de aanpassing van het kruispunt Schoutenlaan-Oosthoutlaan. Er is 
dan ook gelegenheid tot het stellen van uw vragen. Deze bijeenkomst wordt digitaal gehouden, op donderdag 2 september en 
start om 20.00 uur. 

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, meld u dan aan via hovteylingen@hltsamen.nl.

Samenwerken 
aan Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer
De gemeente Teylingen werkt 
samen met de provincies 
Noord- en Zuid-Holland, 
buurgemeenten Noordwijk, 
Lisse en Haarlemmermeer en 
regio’s Holland Rijnland en 
Vervoerregio Amsterdam aan 
een Hoogwaardig Openbaar 
Vervoerverbinding (HOV). Deze 
HOV-verbinding ‘Noordwijk-
Schiphol’ heeft het doel om de 
bereikbaarheid in de regio te 
verbeteren met een frequente 
en betrouwbare busverbinding 
die op verschillende plekken 
aansluit op OV-knooppunten, 
zoals de treinstations van 
Voorhout en Sassenheim.



Adrie van Weeghel maakte bezwaar, 
dacht mee en veranderde daarmee  
het plan

Adrie van Weeghel, inwoner van de Schoutenbuurt 
in Voorhout, zag in 2018 dat de gemeente een 
voorrangswijziging plande dichtbij de uitgang van haar 
wijk. Een uitgang waar het altijd al knelt vanwege de 
hoeveelheid verkeer op de Schoutenlaan. Bovendien 
zorgen de basisscholen in de Bloemen- en Kruidenbuurt 
ervoor dat veel kinderen lopend of met de fiets de 
Schoutenlaan oversteken. Adrie vroeg zich af of hier wel 
goed over was nagedacht en maakte daarom bezwaar 
op het verkeersbesluit. Er werden nog twee andere 
bezwaren ingediend. Samen met de andere indieners 
werd Adrie door de gemeente uitgenodigd om hun 
standpunt toe te lichten. Dit was de start, van wat 
uiteindelijk een aanpassing in het plan zou opleveren.
 
Nieuwe bus met veel effect voor Voorhout
Met een groot aantal vragen ging Adrie naar de 
bijeenkomst met de gemeente toe. Het ging Adrie niet 
om de Hoogwaardige Openbaarvervoer Verbinding 
(HOV) ter discussie te stellen, maar wel wat het gevolg 
daarvan betekent voor het kruispunt Oosthoutlaan-
Schoutenlaan. Want verkeer van de Oosthoutlaan 
richting het dorp krijgt straks voorrang op rechts. 
Én als je straks vanuit het dorp komt en je wilt vanaf 
Schoutenlaan naar de Teylingerdreef, dan moet je 
voorrang geven aan verkeer op de Oosthoutlaan. Een 
totaal nieuwe situatie, waarbij Adrie (en anderen) 
zorgen uitspreken of zij de wijk nog wel uitkomen en of 
het wel veilig en overzichtelijk is voor de weggebruikers. 
Ook zijn zij van mening dat de opstelplaats vanuit het 
dorp wel wat krap is en vragen zij aandacht voor goede 
verlichting en zichtlijnen. Maar vooral vinden zij het 
verdwijnen van de zebra’s onlogisch, zeker gezien de 
hoeveelheid overstekende kinderen daar.
 
Een second opinion
Het is een ingewikkeld onderwerp, blijkt al snel. Adrie 
en de andere bezwaarmakers voelen dat de gemeente 
hen serieus neemt. Experts worden erbij gevraagd, zoals 
Veilig Verkeer Nederland (VVN), de verkeersadviseur 
van de politie en een verkeerskundige. Ook wordt 
uitgelegd waarom de busverbinding zo belangrijk is 
dat de aanpassingen nodig zijn. En nog steeds niet 
helemaal overtuigd van het belang, ziet Adrie wel 
dat het afwegen van alle belangen heel zorgvuldig 
wordt gedaan. Daarom spreken zij uiteindelijk met de 
gemeente af een second opinion te laten maken en 
die uitkomsten te laten gelden. Deze onafhankelijke 
verkeersexpert ging samen met de bezwaarmakers 
ter plaatse kijken en zij bespraken de verschillende 
mogelijkheden. Het resultaat staat in deze krant; het 
ontwerp werd op bepaalde punten aangepast.
 
In gesprek met inwoners
De gemeente gaat graag in gesprek met inwoners, 
want die weten het best wat er leeft in hun buurt. Maar 
merkt Adrie op, dat begint bij goede communicatie. 
Een publicatie op de gemeentepagina kan eenvoudig 
worden gemist. Want bijvoorbeeld toen de gemeente 
het plan publiceerde in de krant, was er in de 
Schoutenbuurt geen bezorger en dus wisten veel 
bewoners niets van de plannen. Dus pleit Adrie ook 
voor goede uitleg en communicatie nu de wijziging er 
gaat komen. Want vooral onduidelijkheid kan leiden 
tot ongelukken. Zij vraagt de gemeente om goed 
te vertellen waarom de verkeersituatie wijzigt; hoe 
rekening wordt gehouden met het veilig over laten 
steken van kinderen én hoe de verkeersstromen gaan 
lopen. Iets meer aandacht dan alleen een melding, juist 
omdat het een grote wijziging is. 
 
Advies van Adrie
Adrie geeft aan dat ze begrijpt dat een project soms 
kan stilvallen, zoals in dit geval is gebeurd. Maar zij 
vond het zelf niet prettig dat ze soms maanden niets 
over de voortgang hoorde. Dus is haar advies aan de 
gemeente: blijf communiceren over de wijzigingen en 
de voortgang, want niets laten weten wekt mogelijk 
verkeerde aannames. Laat bewoners weten bij wie ze 
terecht kunnen met vragen en uitleg over de plannen, 
want een gesprek kan een formele route voorkomen. 
En als bewoners het toch niet eens zijn met het plan, 
vertel dan helder waar en hoe ze bezwaar kunnen 
maken. Tenslotte vraagt Adrie aandacht voor komende 
vakantieperiode: als de gemeente wekelijks de 
aankondiging blijft herhalen in de krant, heeft iedereen 
kans de informatie te lezen. Wel zo fijn.

Vaccinatiecampagne Arbeidsmigranten
De vaccinatiecampagne is goed op stoom. Miljoenen mensen 
hebben zich al met een vaccin tegen corona laten prikken. 
De GGD Hollands Midden wil het ook arbeidsmigranten zo 
makkelijk mogelijk maken om zich te laten vaccineren. Door 
het aanbieden van juiste en begrijpelijke informatie; over het 
vaccin, de prik en de veiligheid. En over hoe je een afspraak 
maakt. Natuurlijk is iedereen vrij om wel of geen vaccinatie te 
nemen.

Eerste groepsvaccinatie 10 en 11 juli
Arbeidsmigranten kunnen nu zelf ook al een 
vaccinatieafspraak maken. De GGD Hollands Midden biedt 
arbeidsmigranten die het nog niet is gelukt om een afspraak 
te maken of geen vervoer hebben, de mogelijkheid om een 
coronaprik te krijgen. Om dit goed te organiseren, werkt 
de GGD samen met werkgevers en uitzendbureaus om 
arbeidsmigranten in de weekenden van juli en augustus 
groepsgewijs te vaccineren op de vaccinatielocatie in Leiden. 

De eerste keer groepsgewijs vaccineren stond gepland in het 
weekend van 10 en 11 juli. Ook wordt er voor grootschalige 
werkgevers gewerkt aan de mogelijkheid om met een 
mobiele unit op locatie bij de werkgever te vaccineren. 
Hiervoor is de eerste pilot op 16 juli. 

Hulp voor werkgevers groepsgewijze vaccinatie-afspraak
GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om in 
samenspraak met uitzendbureaus en werkgevers maatwerk 
te bieden op het gebied van voorlichting, groepsafspraken 
en vervoer. Denk hierbij aan speciale voorlichting op locatie, 
ruimte om (medische) vragen te stellen met behulp van 
tolken en hulp bij het invullen van de gezondheidsverklaring 
in de eigen taal. 

Als u voor uw organisatie voor een groep arbeidsmigranten 
een groepsgewijze vaccinatie-afspraak wil maken, kunt u 
contact opnemen met Kim Heinz, via kheinz@ggdhm.nl.

Aan de slag met de 
drie winkelkernen 
In de Centrumvisie staat hoe de gemeente, ondernemers en 
inwoners de toekomst van de winkelgebieden in de drie dorpen 
zien. Dit voorjaar is er een uitvoeringsprogramma en een 
budget vastgesteld. Frans Gersen en Peter de Visser gaan nu aan 
de slag om van plan naar uitvoering te komen. 

Wij willen weer graag met u samenwerken, in nieuwe groepen 
en andere samenstellingen. Bent u enthousiast, woont 
of onderneemt u in een winkelgebied, ziet u kansen voor 
activiteiten of uw organisatie? Doe dan mee en stuur een 
bericht aan gemeente@teylingen.nl. t.a.v. Frans Gersen.
Wij gaan graag met u in gesprek. 

Tussenstand NK Tegelwippen, strijd mee want elke tegel telt!
De afgelopen periode zijn er tijdens het NK Tegelwippen 
al flink wat tegels gewipt in Nederland. In totaal staat de 
landelijke teller inmiddels al over de half miljoen. Tijdens het 
NK Tegelwippen strijden gemeenten tegen elkaar om met 
inwoners zoveel mogelijk tegels te vervangen voor groen. 
Hoe staat het er in onze regio voor? 

Wanneer in heel Nederland tegels plaatsmaken voor gras, 
bloemperken en geveltuinen, maken we samen onze steden 
en dorpen meer klimaatadaptief en biodivers. En dat is 
hard nodig; onze leefomgeving versteent in hoog tempo. 
Ook in de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek ligt de 
verstening ver boven de 55% met een enkele uitschieter rond 
de 70%. Daarbij ligt het grootste aandeel aan tegels in onze 
achtertuinen. Dat moet en kan anders en daarom gaan we 
samen voor alle tuinen groen! 

Tussenstand Hillegom vs Teylingen
Hillegom en Teylingen zijn samen de strijd aangegaan 
tijdens dit NK Tegelwippen. Sinds 30 maart kunt u uw tegels 
aanmelden op de site, dus hoogste tijd om eens naar de 
tussenstand te kijken. Op dit moment is Hillegom koploper 
met maar liefst 1828 gewipte tegels, dat zijn 82,31 tegels per 
1000 inwoners. Daarmee staan zij landelijk op de 21e plaats. 
Teylingen loopt nog een beetje achter en staat nu landelijk 
op plaats 40. In deze gemeente zijn de afgelopen tijd 1163 
tegels vervangen door groen; 31,07 tegels per 1000 inwoners. 

Winnaars fotowedstijd 
Groene Cirkel 
Bijenlandschap bekend
De afgelopen maanden zijn veel bijenliefhebbers er op 
uit getrokken om een mooie foto van de bij maken. Dit 
jaar ontvingen wij maar liefst 136 prachtige foto’s van 
bijen voor de jaarlijkse fotowedstrijd van Groene Cirkel 
Bijenlandschap. Tussen al die mooie inzendingen was het 
lastig kiezen, maar het is de jury gelukt de winnaars te 
kiezen. 

De winnaars van de Fotowedstrijd 2021 Groene Cirkel 
Bijenlandschap zijn:
1e prijs 2021 - 
Antonio Marreiros uit Zoetermeer - Rustige bloem                                   
2e prijs 2021 - 
Renske van den Bergh uit Den Haag - Bij op krokus                       
3e prijs 2021 - 
Leontine van de Laar uit Zoetermeer - Rhododendron  
met hommel

Dit jaar is een persoonlijke uitreiking niet mogelijk. De 
winnaars krijgen alle drie per post een waardebon voor 
bloemrijke tuinplanten of een bijenhotel thuis bezorgd.
Meer informatie over de winnaars van de fotowedstrijden 
en de Groene Cirkel Bijenlandschap vindt u op:  
www.bijenlandschap.nl. 

1e prijs 2021 – Antonio Marreiros uit Zoetermeer –  
Rustige bloem



Koop een regenton met hoge korting! 
Tijdens de hevige regenbuien, kan het water soms maar lastig 
een weg de bodem in vinden. Minder stenen en meer groen 
is een manier om dit water weg te krijgen, maar een andere 
manier is om dit water op te vangen in een regenton. Tijdens 
de droge periodes in de zomer heeft u zo uw eigen voorraadje 
regen om de planten water te geven. 

Een sproeibeurt van een kwartier kost vaak al zo’n 100 liter 
water. Drinkwater dat in de zomer hard nodig is voor andere 
dingen. Want ook de voorraad leidingwater heeft te lijden 
onder de droogte. Water uit een regenton is ook nog eens 
beter voor uw tuin dan kraanwater. In regenwater zit namelijk 
geen kalk zoals in leidingwater. En kalk is niet goed voor uw 
planten. De ramen en auto wassen met water uit de regenton 
heeft trouwens ook een voordeel, want weinig kalk in het water 
betekent namelijk geen strepen op de ramen.

Dankzij een bijdrage van het Hoogheemraadschap Rijnland 
kunt u via De Groene Uitdaging nu met hoge korting een 
regenton aanschaffen! Woont u in de gemeente Hillegom, Lisse, 

Teylingen, Noordwijk of Katwijk en wilt u ook een een steentje 
bijdragen door uw tuin nog duurzamer te maken? Kijk dan snel 
op www.degroeneuitdaging.nl/regenton hoe u zo’n regenton 
met hoge korting kunt kopen. 

Energie besparen kan al zonder 
grote investering!  

Vraag een gesprek aan via 
www.degroeneuitdaging.nl/energiecoach

Startpunt geldzaken uitgebreid 
met geldplan ‘Scheiden’

Wat is Startpunt Geldzaken?
Startpunt Geldzaken ondersteunt huishoudens bij het 
in balans brengen van hun financiën door middel van 
geldplannen. Startpunt Geldzaken is een samenwerking 
van een aantal onafhankelijke financiële organisaties, 
waaronder het NIBUD (Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting).
Het maken van een geldplan is anoniem en gratis. 

Nieuw geldplan ‘Scheiden’ 
Als u wilt scheiden, moet u veel regelen. Met dit geldplan 
krijgt u op basis van enkele gegevens een eerste indicatie 
over de financiële consequenties. En u krijgt tips over de 
vervolgstappen. 

Geldplannen
Op de website van de ISD Bollenstreek vindt u de 10 
geldplannen. Welk geldplan voor u van toepassing is, is 
afhankelijk van uw financiële vraag.
1.  Hebt u financiële zorgen of problemen?
2.  Wilt u (meer) geld overhouden?
3.  Wat kunt u doen met het geld dat u over hebt?
4.  Wilt u ondersteuning voor uw kind?
5.  Wilt u sparen voor de studie van uw (klein) kind?
6.  Wat moet u regelen als u 18 wordt?
7.  Wat kunt u doen voor uw pensioen?
8.  Waar moet u op letten als u ZZP’er bent of wordt?
9.  Welke hulp bij geldzaken voor statushouders?
10. Wat zijn de financiële consequenties bij scheiden?

Meer informatie
Voor meer informatie over Startpunt Geldzaken en de 
geldplannen kunt u terecht op de website van de ISD 
Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl

Bereikbaarheid ISD 
Telefoon:  0800 95 67 000 (gratis)
Website:  www.isdbollenstreek.nl 
Per mail:  info@isdbollenstreek.nl  

Volg de ISD Bollenstreek ook op:

Blijf op de hoogte over uw buurt 

Wilt u informatie ontvangen over aangevraagde of 
verleende omgevingsvergunningen in uw buurt. Dit kan 
via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’. Kijk voor 
meer informatie op:  https://overuwbuurt.overheid.nl/  

U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. 
Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt 
via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Met ‘Over uw buurt’ 
blijft u snel en eenvoudig op de hoogte. 

Collecte

Er zijn geen collectes.

Gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische 
voertuigen 

Wij hebben besloten om op de volgende locatie in Teylingen 
een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van 
elektrische voertuigen: 
•  Distelweg, gelegen ter hoogte huisnummer 56 te Voorhout. 
Het volledige verkeersbesluit met de situatietekening  
met de exacte locatie, staat op de website www.
officielebekendmakingen.nl of kunt u opvragen via e-mailadres 
r.breedveld@hltsamen.nl.  Het verkeersbesluit ligt ter inzage van 
21 juli t/m 1 september 2021.

Beleidsregels
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 

Op 3 juni 2021 heeft de raad besloten de Algemene Plaatselijke 
Verordening Teylingen (hierna APV) te wijzigen.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen zijn:
•  Artikel 2.9 is toegevoegd. In dit artikel zijn bepalingen 

opgenomen met betrekking tot vertoningen op 
openbare plaatsen, bijvoorbeeld door straatartiesten of 
straatfotografen.

•  Op grond van artikel 2.10 (voorwerpen op af aan de openbare 
plaats) moet in vervolg een ontheffing worden aangevraagd 
waar voorheen kon worden volstaan met een melding.

•  In artikel 2.25 (evenementenvergunningen) wordt een 
onderscheid gemaakt tussen evenementen en kleine 
evenementen. Voor kleine evenementen is geen vergunning 
vereist als de organisator ten minste twee weken voorafgaand 
aan het evenement een melding heeft gedaan bij de 
burgemeester.

•  In artikel 2.73a (verbod carbidschieten) is een extra 
lid tussengevoegd waarin wordt aangegeven dat de 
burgemeester ontheffing kan verlenen van het verbod voor 
de periode 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

•  Op grond van artikel 5.13 (inzameling van geld of goederen 
of leden- of donateurwerving) hoeven instellingen die zijn 
ingedeeld in het door het college vastgestelde collecte- en 
wervingstrooster geen vergunning aan te vragen.

•  Artikel 5:25 is deels herschreven. Op deze manier wordt 
duidelijker omschreven dat het innemen van een ligplaats 
buiten de genoemde plaatsen verboden is.

Bekendmaking en in werking treden 
De wijziging van de APV is op de gebruikelijke wijze 
bekendgemaakt en in werking getreden.

U kunt de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 
vinden op www.overheid.nl. Ook ligt de APV ter inzage in het 
gemeentekantoor in Sassenheim. 

Algemene plaatselijke verordening 

Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend voor:
•  Het plaatsen van een opslagcontainer op de openbare plaats 

aan de Beukenrode 168 in Voorhout van 9 september tot en 
met 8 november 2021 (Z-21-196783) (05-07-21)

•  Het plaatsen van een hijskraan bij Veenburg 201 in 
Sassenheim op 30 augustus 2021 (Z-21-197412) (07-07-21)

•  Het plaatsen van bouwmateriaal en afsluiten van wegen op 
en rondom de Kruidenschans, Karwijhof en Bieslookpad voor 
het renoveren van woningen aldaar van 16 augustus tot en 
met 15 november 2021 (Z-179528) (07-07-21)

Meldingen gebruik gemeentegrond 

Op grond van de algemene plaatselijke verordening is het in 
gebruik nemen van gemeentegrond geaccepteerd voor:
•  Het plaatsen van een afvalcontainer nabij Componistenlaan 

197 in Voorhout van 5 tot en met 16 juli 2021 (Z-21-196035) 
(02-07-21)

•  Het plaatsen van een afvalcontainer nabij Kagerdreef 1 in 
Sassenheim van 30 juli tot en met 20 augustus 2021  
(Z-21-197541) (06-07-21)

•  Het plaatsen van diverse objecten nabij Crocussenstraat 6 in 
Sassenheim van 12 juli tot en met 6 augustus 2021  
(Z-21-197161) (08-07-21)

Drank- en horecawet

Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken 
van alcoholhoudende drank is verleend voor:
•  Enjoy Sassenheim, Hoofdstraat 167a in Sassenheim  

(Z-21-178273) (08-07-21)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend voor:
•  Parkeren van een vrachtwagen op het 

vrachtwagenparkeerterrein aan de Teylingerdreef in Voorhout 
aan Van Roon Transport b.v. tot 1 juni 2022 (Z-21-193926)  
(05-07-21)

Niet eens met een van deze besluiten?

Hoe u bezwaar kunt maken staat genoemd onder het kopje 
Bezwaar.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning 

•  Sportlaan 16, Voorhout  het kappen van twaalf bomen,  
02-07-2021

•  Kagerdreef 90,   het tijdelijk (<10 jaar) plaatsen van 
Sassenheim   een zeecontainer (terrein van 

Kringloopwinkel Op Dreef ),  
02-07-2021

•  Postkoets 23,   het bouwen van een dakkapel 
Sassenheim   aan de voorzijde tegen de gevel 

van de woning, 02-07-2021
•  Veerpolder 75, Warmond  het tijdelijke aanleggen van een 

steiger voor aanmeren pont,  
05-07-2021

•  Station (langs De  het uitbreiden van de fietsen- 
Gaasbak en de Spoor- stalling van het station, 
laan),Voorhout  05-07-2021

•  Dorpsstraat naast 2-2b,  het bouwen van een woning, 
Warmond  06-07-2021

•  Kaarsenmakersdam 3  het maken van een doorbraak 
en Dorpsstraat 70, tussen de woningen, op de 
Warmond   begane grond en 1e verdieping, 

06-07-2021

Inzien binnengekomen aanvragen

Deze aanvragen kunt u inzien. Door de coronamaatregelen 
is fysiek contact niet mogelijk. De binnengekomen aanvraag 
met bijbehorende bijlagen is via e-mail opvraagbaar via 
omgevingsvergunningen@HLTsamen.nl. Als u een reactie wilt 
geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact 
op met een medewerker van het team vergunningen via ons 
algemene telefoonnummer 14 0252.

Verlengen proceduretermijn

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
•  Lansiershof 18,   het vergroten van de woning aan 

Sassenheim   de voorzijde, 12-05-2021 
beslisdatum 18-08-2021

•  ‘s-Gravendamseweg  het wijzigen van bestemming 
56a, 58 en 60, Voorhout  bedrijfswoningen naar 

plattelandswoningen, 11-05-2021 
beslisdatum 17-08-2021 



 

Gemeente Teylingen 
Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout
Telefoon: 14 0252
gemeente@teylingen.nl  | www.teylingen.nl 

Bezoekadressen
Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim
Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout

Openingstijden gemeentekantoor:
Gemeentekantoor dagelijks alleen op afspraak 
geopend. 
Telefonisch bereikbaar via 14 0252:
maandag - donderdag van 8.30 – 17.00 uur
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Openingstijden bestuurscentrum
Maandag t/m donderdag 08.30 – 17.00 uur
Vrijdag 08.30 – 16.00 uur

Loket Voor ieder 1
Hebt u vragen op het gebied van welzijn, 
zorg, wonen of inkomensondersteuning? De 
medewerkers van Voor ieder 1 helpen u verder. 
Zij geven u gratis informatie en advies.
Kijk op www.voorieder1.nl. U kunt op de website 
een contactformulier invullen.
  

Voor ieder 1 is op alle dagen van 9:00 uur tot 
17:00 uur telefonisch bereikbaar op nummer
 
Sassenheim/ Warmond 0252 - 74 21 20 
Voorhout 0252 - 74 21 29 

Loket ISD: 08.30 – 12.30 uur

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 14 juli 2021. 
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Balie politie:
U kunt aangiften doen door een 
afspraak te maken via het landelijke 
politienummer 0900- 8844. De 
afspraak wordt dan gepland tijdens 
openingstijden van het gemeentekantoor 
in Sassenheim.  
U kunt van zogenaamde eenvoudige 
misdrijven ook aangifte doen via  
www.politie.nl. 

•  Postdam 1, Warmond  het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak van de aanbouw,  
11-05-2021 beslisdatum17-08-2021

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning met 
toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht

Wij zijn van plan voor de volgende plannen 
omgevingsvergunning te verlenen. 
•  Wasbeekerlaan 57,  het tijdelijk (10 jaar) brandveilig 

Sassenheim  gebruiken van een atelier

Zienswijzen tegen voorgenomen besluiten met toepassing 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Deze voorgenomen besluiten liggen vanaf 15 juli tot en met 
25 augustus 2021 ter inzage in het gemeentekantoor, deze 
kunt u inzien. Door de coronamaatregelen is fysiek contact niet 
mogelijk. Belt u hiervoor met ons algemene telefoonnummer 
14 0252 of mail naar omgevingsvergunningen@HLTsamen.nl. 
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u 
schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Als u geen zienswijze heeft 
ingediend kunt u later niet in beroep tegen de beslissing.

Verleende omgevingsvergunning
(mogelijkheid tot bezwaar)

•  Drietanderlaan 10,  het bouwen van een vrijstaande 
Sassenheim  woning, 05-07-2021

•  Azaleahof 2, Voorhout  het bouwen van een dakopbouw, 
08-07-2021

•  Meidoornlaan 10,  het bouwen van een dakkapel 
Sassenheim   aan de voorzijde van de woning, 

08-07-2021

Geweigerde omgevingsvergunning

•  Hagheweide 4   het kappen van een esdoorn, 
(openbare gebied  01-07-2021 
achter), Warmond 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. 
Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons 
opnemen. We nemen dan het besluit met u door. Belt u hiervoor 
met ons algemene nummer 14 0252.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag 
na de genoemde verzenddatum van betreffend besluit – 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Teylingen. 

Het bezwaarschrift moet bevatten:
•  Naam en adres
•  Datum
•  Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat
•  Reden(en) van het bezwaar
•  Handtekening

Verzoek voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een 
gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. 
Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet 
bevatten:
•  Naam en adres
•  Datum
•  Besluit waartegen bezwaar bestaat
•  Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen 

is ingediend.

Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag
Sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  Den Haag

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden. 

Welstand - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 
9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentekantoor 
van Sassenheim (vanwege het coronavirus geldt momenteel 
een aangepaste regeling om de vergadering bij te wonen). 
De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering 
worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze 
inzien in het gemeentekantoor Sassenheim. Wilt u meer 
informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en 
Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in 
het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. 
De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering 
worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer 
informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van 
bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) 
kunt u een afspraak maken met Publiekservice/ Vergunningen via 
telefoonnummer 14 0252. 


