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Stand van zaken herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 1 

Geachte raadsleden, 

In uw vergadering van 17 december 2012 heeft u randvoorwaarden vastgesteld voor de 
herbestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Willem de Zwijgerlaan 1. U heeft 
ons 6 maanden de tijd gegeven om de haalbaarheid van de hergebruiksvariant te 
onderzoeken. Helaas moeten wij u melden dat dit plan niet haalbaar is en dat dus naar een 
andere ontwikkeling zal worden gekeken. 

Hergebruik van het voormalige schoolgebouw 
De meest kansrijke invulling van het bestaande gebouw was de realisatie van een 
Thomashuis in het gebouw. Het Thomashuis wordt door een ontwikkelaar van zorgformules, 
de Drie Notenbomen, gerealiseerd in samenwerking met een derde partij die de financiering 
en het beheer verzorgt. Tot vorig jaar was de vaste partner van de Drie Notenbomen voor 
Thomashuizen een woningbouwcorporatie, Vestia. 

Aangezien in de zomer van 2012 deze corporatie in moeilijkheden is gekomen moest voor de 
ontwikkeling een andere partner worden gezocht. De Drie Notenbomen werkt enkel met 
woningbouwcorporaties samen dus hebben zij contact gezocht met Rijnhart Wonen. Rijnhart 
Wonen heeft daarop positief gereageerd en onderzocht of zij de ontwikkeling van het 
Thomashuis haalbaar achtte. Daaruit is gebleken dat de residuele waarde van de kavel en 
gebouw voor hen zodanig onder de voor de gemeente minimale opbrengst viel, dat realisatie 
niet haalbaar is. 

Nu gebleken is dat hergebruik van het gebouw niet haalbaar is zullen wij, conform uw besluit, 
een alternatief voorstel aan uw raad voorleggen. 
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Sloop en nieuwbouw op de locatie 
In ons voorstel aan uw raad van december 2012 hebben wij als alternatief een kleinschalige 
woningbouwontwikkeling genoemd. Wij denken nog steeds dat na sloop van het gebouw 
ruimte ontstaat voor de bouw van een beperkt aantal woningen, passend in de omgeving. 

Wij zullen daarom na de zomer bij u terugkomen met randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van een nieuwbouwproject voor deze locatie. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan 
de wijze waarop de omwonenden in het verdere proces betrokken zullen worden. 

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben over de stand van zaken 
herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 1. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met Merijn Vroonhof, email mvroonhof@leiderdorp.nl of nummer (071) 54 58 568. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

Driessen-Jansen 
burgemeester 


