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Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp 
Ino Cooijmans (VVD) verlaat voor dit agendapunt de vergadering. 
Het doel van deze gebiedsvisie is om het toekomstperspectief voor de A4-zone helder te 
krijgen en de juiste koers te bepalen voor het gebied. De gebiedsvisie zal fungeren als een 
toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Het Forum ziet de gebiedsvisie als een goed 
vertrekpunt voor verdere invulling, maar signaleert wel de nodige kwetsbaarheden, zoals de 
komst van Ikea en het meebetalen van ondernemers. Het college is hier optimistisch over en 
zegt toe voor de zomer van 2016 met een uitvoeringsplan te komen. Voor de besluitvorming  
in de raad van 5 oktober 2015 zullen de beslispunten worden aangescherpt. 
 
Duurzaamheidsagenda 2011-2014 evaluatie ODWH, brief van het college 9 juli 2015  
Geagendeerd op verzoek van GrL. Die partij is erg teleurgesteld over wat de gemeente doet 
op gebied van duurzaamheid, ook enkele andere fracties missen een actieve houding van de 
gemeente. Het Forum spreekt af om in een brede meedenk bijeenkomst met elkaar de 
ambities voor de komende jaren te formuleren (en daarbij de juiste jaartallen te hanteren). In 
het eerstvolgend presidium komt de planning hiervan aan de orde. 
 
Recreatie notitie, brief van het college d.d. 30 juni 2015 
De heer Tigchelaar uit het Essenpark spreekt in op dit punt. Hij benadrukt dat leuke dingen 
moeten kunnen, maar dat die wel voor iedereen leuk moeten blijven. Hij doelt hiermee op de 
geluidsoverlast die wordt ervaren bij feesten in de Houtkamp. 
Het punt is geagendeerd op verzoek van D66. Het Forum ziet het beleidsveld recreatie als 
een groeibriljant. Er moet aansluiting gezocht worden bij de regio, de gebiedsvisie A4 moet 
ernaast worden gelegd en er moet aansluiting worden gezocht bij cultuur. Vanuit het Forum 
klinkt een pleidooi voor een gemeentelijk monumentenbeleid om bijv. het dorpsgezicht van het 
Oude Dorp te bewaren. De portefeuillehouder ziet veel kansen voor Leiderdorp, recreëren is 
verbinden en houdt niet op bij de gemeentegrens. Enkele suggesties vanuit het Forum 
(vogelkijkplek en uit-agenda) gaat zij verder uitwerken. 
 
Verordening Leerlingenvervoer Leiderdorp 2016 
Deze verordening maakt binnen de gestelde criteria leerlingenvervoer mogelijk voor leerlingen 
die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Met de vaststelling van de aangepaste 
verordening voldoet de gemeente aan de nieuwe onderwijswetgeving en handelt zij in lijn met 
de regio. Het Forum pleit voor een ruimhartige toepassing van de hardheidsclausule en het 
hanteren van maatwerk hierbij. De portefeuillehouder zal hierover rapporteren. 
De portefeuillehouder komt schriftelijk terug op de vraag of een fietsvergoeding onder de 
WMO valt. 
De raad neemt op  5 oktober een besluit. 

 


