
   

HET LAATSTE NIEUWS 
Voor u ligt de eerste gezamenlijke nieuwsbrief 

van woningcorporatie Rijnhart Wonen, de 

klankbordgroep van omwonenden en de 

gemeente Leiderdorp over het project 

Brittenstein. Deze drie partijen voeren 

gezamenlijk overleg om tot een nieuwbouwplan 

voor de locatie Brittenstein te komen. Met de 

gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u over  

de voortgang van het overleg over de 

planvorming. Dit betekent ook dat u vanaf dit 

moment geen afzonderlijke nieuwsbrieven meer 

zult ontvangen. Uiteraard zijn de rollen van de 

partijen ongewijzigd. Rijnhart Wonen is 

ontwikkelaar van het plan, de klankbordgroep 

heeft een adviesrol en behartigt de belangen van 

omwonenden. De gemeente toetst het plan en 

faciliteert het proces. Dit laatste is nieuw. 

 

Voorgeschiedenis 

Het nieuwbouwproject Brittenstein zat vóór de 

zomer van 2014 in een impasse. Oorzaken waren 

verschillen van mening over het plan zelf en 

onvrede over de wijze waarop het planproces 

verliep. De woningcorporatie, de omwonenden en 

de gemeente waren niet gelukkig met deze 

situatie. Wethouder Kees Wassenaar heeft daarom 

het initiatief genomen om met alle partijen om 

tafel te gaan en een nieuwe start te maken. 

Rijnhart Wonen en de klankbordgroep waren 

daartoe bereid. Doel van de samenwerking is tot 

een voor alle partijen acceptabel plan voor de 

nieuwbouw te komen.  
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Eerste gezamenlijke bijeenkomst 

Op 30 september 2014 vond de eerste bijeenkomst 

van Rijnhart Wonen, klankbordgroep en gemeente 

plaats. In dat gesprek werd afgesproken om uit te 

gaan van ieders wensen en belangen, en niet te 

sterk te focussen op eerdere kaders en 

randvoorwaarden voor de nieuwbouw. Ook werd 

de intentie uitgesproken om samen een open 

proces in te gaan, met dialoog over elkaars 

belangen, samen te zoeken naar oplossingen en 

een goede communicatie (deelnemers, achterban, 

politiek).  

Met het oog op goede communicatie is 

afgesproken om deze gezamenlijke nieuwsbrief te 

starten en daarnaast om vastgestelde verslagen op 

de website van Rijnhart Wonen en gemeente te 

plaatsen. 

 

Vervolgens zijn de rollen, verantwoordelijkheden 

en wensen verkend.  

• Rijnhart Wonen is ontwikkelaar van het 

nieuwbouwplan. 

• De klankbordgroep van omwonenden 

heeft een adviesrol in dit proces. Van dit 

advies mag alleen gemotiveerd worden 

afgeweken. 

• De gemeente is toetser van het 

nieuwbouwplan op basis van regelgeving 

en gemeentelijk beleid en zorgt ervoor dat 

het proces goed verloopt. 

 

 

 



 

 

 
 

Daarna werden de opvattingen van alle partijen 

over thema’s als groen, water en parkeren 

globaal verkend (zie verslag met checklist op de 

website van Rijnhart Wonen). Voor de 

klankbordgroep is groen, parkeren, hoogte en 

massa met name belangrijk. Voor Rijnhart 

Wonen is betaalbaarheid ook van belang. Deze 

onderwerpen gaan we in de vervolggesprekken 

nader bespreken. 

 
 

Tweede bijeenkomst 

Op 9 december 2014 kwamen we opnieuw 

bijeen. Toen is onder leiding van Haiko Meijer 

van bureau Onix (architect van Rijnhart Wonen) 

aan de hand van een maquette hoogte en massa 

van de nieuwbouw verkend. De maquette vormt 

een prettige manier om het plan en de 

mogelijkheden te bekijken. Hoogte en massa 

blijken voor alle partijen punt van discussie. We 

willen proberen elkaar in verschillen tegemoet te 

komen, waarbij iedereen zich realiseert dat 

iedereen wat water bij de wijn zal moeten doen. 

Tijdens een bijeenkomst in februari 2015 praten 

we hierover door. We informeren u hierover in 

de volgende nieuwsbrief, die maart 2015 

verschijnt. 
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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. 070-5896940 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: www.rijnhartwonen.nl/Over-

Rijnhart-Wonen/Projecten/Brittenstein/ 
   

 

LOCATIE BRITTENSTEIN


