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Ter visie legging. 

De concept nota van uitgangspunten voor de ruimtelijke structuurvisie heeft ten behoeve van 

de inspraak ter visie gelegen van 20 juni tot en met 18 juli 2013.  

 

Klankbordavond. 

Op 9 juli is er een presentatie en klankbordavond gehouden. De opkomst was zeer beperkt. 

Aanwezig waren twee vertegenwoordigers van Rijnhart Wonen, twee vertegenwoordigers 

van de LOV en een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging Holtlant. 

De avond is gebruikt om een toelichting te geven op de uitgangspunten, vragen te 

beantwoorden en te discussiëren over de uitgangspunten.  

 

Een kort verslag van de reacties: 

- Er is waardering voor de nota. De uitgangspunten geven de vraagstukken die spelen 

bij de opgave voor de ruimtelijke structuurvisie goed weer. De uitgangspunten bevatten geen 

verrassingen, ook is er geen sprake van evident vergeten aspecten.  

- Geconstateerd wordt dat de gewenste levendigheid in het dorpshart (as Winkelhof-

Santhorst) vooralsnog nog ontbreekt. Ook de Hoofdstraat en het gebied langs de Oude Rijn 

(Oude Dorp) zouden om te kunnen blijven functioneren als cultuurhistorische drager 

levendige activiteiten moeten hebben, meer dan alleen wonen.  

- Discussie was er over de voorziene wijziging in de mobiliteit (uitgangspunt 4). De 

suggestie wordt gedaan om dit uitgangspunt samen te voegen met uitgangspunt 13 (van 

forenzen naar verblijven, als gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling, waarbij 

andere vervoersmodaliteiten horen).  

- Verder is aangegeven dat de woningbouw in de vorm van verdichting binnen de 

bestaande bebouwde omgeving een moeilijke opgave is, en daarmee ook het aantrekken 

van jongeren.  

- Bij de discussies over de toekomst van de Baanderij is er te weinig aandacht voor de 

ondernemers en het bevorderen van de werkgelegenheid binnen Leiderdorp zelf.  

 

Schriftelijke reacties: 

Er zijn twee schriftelijke reacties ontvangen. 
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Reactie 1 (Bewoner Lokhorst): 

Naast waardering voor het stuk wordt het volgende opgemerkt: 

- Er zijn veel beperkingen voor de toekomstontwikkeling vanuit bestaand –sectoraal- 

beleid; juist de ruimtelijke ordening moet een evenwichtige belangenafweging van alle 

deelbelangen waarborgen. 

Gemeente: De opstelling van de structuurvisie is meer dan alleen het verzamelen van 

bestaand beleid. Het kan en moet zo nodig ook leiden tot bijstelling van dat beleid. 

- Het gaat over de toekomst, dat is meer dan alleen behouden van wat er nu is; dat 

gaat over kansen en mogelijkheden voor “toekomstige” burgers; 

Gemeente: De opmerking is gekoppeld aan uitgangspunt 1, de tevredenheid van de 

inwoners met wat er nu is. In andere uitgangspunten is sprake van een meer op de toekomst 

gerichte benadering,  

- Het uitspreken van een streven naar verdichting vraagt ook naar de toekomst toe 

bepaalde afwegingen en keuzes van de politiek. 

Gemeente: Voor kennisgeving aangenomen. 

- De toekomst van de Baanderij ligt gelet op de economische ontwikkelingen meer bij 

woningbouw en zorg. 

Gemeente: Vanuit ondernemersperspectief wordt hier anders over gedacht. Hier ligt in ieder 

geval een spanningsveld, waar in de structuurvisie nader op zal moeten worden ingegaan. 

- Uitgangspunt 13 (van forenzen naar verblijven, als gevolg van de veranderende 

bevolkingssamenstelling), vormt een heel belangrijk uitgangspunt. 

Gemeente: Voor kennisgeving aangenomen. 

Hierop aanvullend worden nog de volgende vragen gesteld: 

- Speelt uitgangspunt 6 (modernisering woningbestand) niet voor vooroorlogse wijken? 

Antwoord: In veel mindere mate. Dit blijken aantrekkelijke wijken te zijn, waardoor er daar 

door de gemeente een minder actieve rol nodig is om terugval van de wijken tegen te gaan. 

- Waarop is de behoefte om de polders te ontsluiten voor “stadse” bewoners op 

gebaseerd? 

Antwoord: In feite lag de aanleiding in de wens de polders ook in de toekomst open en groen 

te houden. Van oorsprong gebeurde dat door de polders agrarisch te houden. Met de 

afname van het aantal boerenbedrijven en destijds nog de druk op de woningmarkt, is 

gezocht naar andere oplossingen. In overleg met belanghebbenden is daaruit gekomen het 

toegankelijker maken van de polder voor de recreant. Gedachte hierachter is dat als de 

bezoeker het landschap beter kan beleven, hij het ook meer op waarde zal schatten. 

- Wat wordt bedoeld met transitieperspectief bij het onderdeel gebiedspaspoorten? 
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Antwoord: Met de demografische en economische ontwikkelingen zullen sommige wijken 

vergaande (en onomkeerbare) veranderingen doormaken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan de gevolgen van vergrijzing en nieuwe ontwikkelingen als de afname in 

winkelvastgoed. Het transitieperspectief geeft weer hoe deze verandering plaats vindt en met 

welke inzet van de gemeente deze tot stand komt. 

Tot slot wordt gewezen op enkele taalkundige aspecten en het gebruik van niet verklaarde 

afkortingen. 

Gemeente: Deze opmerkingen zijn verwerkt. 

 

Reactie 2 (Rijnhart Wonen): 

Naast waardering voor het stuk wordt het volgende opgemerkt: 

- Benoem bij uitgangspunt 2 naast het nieuwe centrum ook expliciet het Oude Dorp als 

kwaliteits/focusgebied. 

Gemeente: Deze suggestie wordt overgenomen. 

- Voeg uitgangspunt 4 (mobiliteit) en 13 (van forenzen naar verblijven) samen. 

Gemeente: Deze suggestie wordt overgenomen. 

- Het verdichtingsvraagstuk oplossen in de bestaande woonomgeving en leegstaande 

kantoorgebouwen is erg optimistisch. Inbreiden ligt gevoelig, niet alle leegstaande kantoren 

zijn geschikt voor transformatie naar wonen. De suggestie wordt gedaan de optie 

woningbouw in Achter ’t Hofje open te houden. 

Gemeente: Voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

Wijzigingen. 

Mede op basis van de reacties is de nota op een aantal punten aangepast en aangescherpt: 

1. Naast het gestelde in uitgangspunt 2 (identiteit in relatie tot dorpshart) is een 

aanvullend uitgangspunt opgenomen (nieuw punt 3)  over de toekomstige rol en functie van 

het Oude Dorp. 

2. Uitgangspunt 3 (oud) is vernummerd naar 4. 

3. Uitgangspunt 4 (mobiliteit) is geïntegreerd in uitgangspunt 13 (van forenzen, meer 

verblijven). 

4. Tot slot is een paragraaf toegevoegd over beleid in ontwikkeling.    

 

 

 


