
   

OPNIEUW BIJEEN 
 

Op 29 april 2015 kwamen we weer bijeen. Het 

overleg stond vooral in het teken van parkeren en 

verkeer. 

 

Onderwerp van gesprek was in eerste instantie de 

huidige parkeerdruk die in de buurt wordt ervaren. 

Metingen uit het gemeentelijk parkeerbeleidsplan 

2012-2020 bevestigen het beeld dat Brittenburg 

en Adegeest een hoge parkeerdruk kennen. Door 

omwonenden wordt in de beide straten 

(Brittenburg en Adegeest) bovendien 

parkeeroverlast ervaren. De omliggende straten 

hebben volgens de meting in principe ruimte om 

dit op te vangen, de omwonenden ervaren deze 

ruimte echter als zeer beperkt. De gemeente is 

evenwel bereid te onderzoeken of er extra 

parkeerplaatsen te realiseren zijn. Bij 

herbestratingswerkzaamheden door de gemeente 

zou dit kunnen worden uitgevoerd. De gemeente 

bekijkt of ze de herbestratingswerkzaamheden 

naar voren kan halen, zodat dit gelijktijdig met de 

realisatie van de nieuwbouw kan worden 

uitgevoerd. 

 

De klankbordgroep heeft geadviseerd om 

maximaal vier bouwlagen te realiseren. De 

klankbordgroep verwacht dat vier bouwlagen nog 

net op een verantwoorde manier inpasbaar is op 

deze locatie. Vier bouwlagen heeft een grotere 

kans op draagvlak bij de omwonenden dan een 

bebouwing met vijf lagen, die door de 

klankbordgroep als teveel wordt ervaren. Door 
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een aantal woningen minder te bouwen kan ook 

het parkeerprobleem goed worden opgelost (op 

eigen kavel) en kan meer groen op de kavel 

behouden worden. Rijnhart Wonen onderzoekt 

momenteel de haalbaarheid van haar plannen. Om 

alle opties goed te verkennen, is ook het parkeren 

bij een nieuwbouwproject met 5 bouwlagen bij het 

gebouw aan de Van der Valk Boumanweg verkend. 

Bij deze optie kunnen alle parkeerplaatsen die 

volgens het gemeentelijke beleid direct nodig zijn, 

op de kavel worden gerealiseerd. De 

parkeerplaatsen die volgens het beleid voor de 

toekomst moeten worden gereserveerd, kunnen 

ook worden gerealiseerd op de kavel, dit gaat dan 

ten koste van groen. De verwachting vanuit de 

gemeente en Rijnhart Wonen is echter dat extra 

parkeerplaatsen voor de toekomst niet nodig zijn. 

De doelgroepen van de nieuwbouw zijn namelijk 

starters en senioren, die vaak een lager autobezit 

hebben. Daarnaast worden de woningen qua 

oppervlak niet groot. 

 

Verkeer 

Het thema verkeer kwam uitgebreid ter sprake. De 

omwonenden vroegen aandacht voor de veiligheid 

en doorstroming bij de kruising Tollenaersingel en 

Van der Valk Boumanweg.  

De gemeente geeft aan dat daar weinig 

verkeersongevallen zijn gemeld: 4 ongelukken in de 

afgelopen 5 jaar. Desondanks ervaren 

omwonenden de kruising als onoverzichtelijk en 

lastig. Zo belemmert de groenstrook aan de Van 

der Valk Boumanweg tussen Tollenaersingel en 

Goudestein het zicht op het verkeer, wat tot 

onveilige situaties leidt.  

 



 

 

De groenstrook is bovendien sterk verouderd. 

Om het zicht te verbeteren, gaat de gemeente 

de groenstrook in overleg met omwonenden 

herinrichten. 

De omwonenden ervaren ook een verminderde 

doorstroming in de spits. Die is volgens de 

gemeente te wijten aan de kruising van de Van 

der Valk Boumanweg met de Persant Snoepweg 

en aan het openstaan van de brug. Hiervoor 

bestaat geen eenvoudige oplossing. Uit 

onderzoek blijkt dat de wachttijden bij de 

kruising Tollenaersingel en Van der Valk 

Boumanweg niet lang zijn en er voldoende 

ruimte is voor verkeer om in te voegen. De 

nieuwbouw zal geen grote toename van 

verkeersbewegingen opleveren. 

 

PLANNING 
Voor de zomervakantie gaan we de 

gemeenteraad informeren en adviseren hoe we 

verder willen gaan met het schetsplan in relatie 

tot de kaders en randvoorwaarden. Hiervoor zijn 

drie avonden gepland: 

 

- maandag 22 juni Informatieavond van 

de gemeenteraad 

De avond is van 20.30 – 21.15 uur. We 

willen vertellen over project Brittenstein 

en het resultaat van onze overleggen. 

Tijdens de informatieavond is er voor 

raadsleden en aanwezigen ruimte om 

vragen te stellen. 

- maandag 6 juli Politiek Forum 

In het Politiek Forum vindt (politiek) 

inhoudelijke discussie plaats ter 

voorbereiding op de besluitvorming; 

- dinsdag 7 juli Raad 

Besluitvorming over de voorstellen die in 

het Politiek Forum aan de orde zijn 

geweest. 

 

 

De avonden vinden plaats in het 

gemeentehuis en zijn openbaar toegankelijk. 

Op www.raadleiderdorp.nl vindt u meer 

informatie. De agenda en stukken staan ca. 

een week voor de vergadering op de 

website. 

_________________________________  
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De Nieuwsbrief verschijnt onder verantwoordelijkheid  

van Rijnhart Wonen, de Klankbordgroep van omwonenden 
en de gemeente Leiderdorp 

 

Contact 

Mocht u voor die tijd vragen of opmerkingen 

hebben, schroom dan niet om ons te benaderen.  

 

Contactpersoon Gemeente Leiderdorp: 

Projectleider Petra de Goei, pdegoei@leiderdorp.nl, 

tel. 071-545 48 30 

 

Contactpersoon Rijnhart Wonen: 

Projectleider Erik Bruns: info@rijnhartwonen.nl, tel. 

071- 589 04 70 
 

Contactpersoon Klankbordgroep omwonenden 
Henk Segijn, tel nr. 070-589 69 40 en het email 

adres van de klankbordgroep is 

Klankbordgroepbrittenstein@gmail.com 

De klankbordgroep bestaat uit: 

Annemieke van Vondelen (Brittenburg, oneven) 

Corneel Barendse (Brittenburg, even) 

Rob Galavazi (Tollenearsingel) 

Henk Segijn (Tollenearsingel) 

Jos Hoogzaad (van der Valk Bouwmanweg) 

Hans Jansen (Buurtvereniging De Steinen) 

 

 

Meer informatie op websites 

Informatie over de planontwikkeling na de herstart 

vindt u op de website van de gemeente: 

www.leiderdorp.nl/brittenstein. 

Kijk voor informatie over wat voorafging op de 

website van Rijnhart Wonen: 

www.rijnhartwonen.nl/nieuwbouw-

onderhoud/nieuwbouw/locatie-brittenstein/ 
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