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Geachte leden van de raad,
De Klankbordgroep Brittenstein heeft op 6 december 2016 een brief naar de gemeenteraad van
Leiderdorp gestuurd, waarin zij haar onvrede uit over de samenwerking met Rijnhart Wonen. Rijnhart
Wonen heeft een afschrift van de brief ontvangen.
Er is naar aanleiding van deze brief intensief Contact geweest tussen de leden van de Klankbordgroep en
Rijnhart Wonen. Er zijn een tweetal extra sessies geweest (zie bijgevoegde verslagen) om de
Klankbordgroep verder te informeren over het proces en de stand van zaken. Uitgangspunt bij deze
bijeenkomsten was om onderiing af te stemmen hoe we in gezamenlijkheid een gewenste ontwikkeling
kunnen krijgen.
Naar de mening van de Klankbordgroep en Rijnhart Wonen is dat goed gelukt.
Rjjnhart Wonen heeft een aantal wensen van de Klankbordgroep kunnen verwezenlijken en een aantal
uitgangspunten van Rijnhart Wonen worden door de Kiankbordgroep geaccepteerd.

Rijnhart Wonen kan u meedelen, dat het voorliggende ontwerp de instemming heeft van de
Klankbordgroep. Ook hebben wij goede afspraken gemaakt over de samenwerking tijdens het
vervolgtraject.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

van Duijkeren
Interim manager Gntwikkeling

Bijlagen: Verslagen overleg Klankbordgroep en Rijnhart Wonen
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Verslag KBS Brittenstein

17-01-2017, definitief

Tot aan het raadsbesluit is het een intensief traject geweest. Daarna is er een radiostilte vanuit
Rijnhart Wonen geweest. We waren het misschien niet altijd eens met elkaar, maar het was wel altijd
constructief. ln de tekeningen zie ik wijzigingen waarvan ik me afvraag waarom het niet besproken is.
Dat is wat mij betreft een gemiste kans.

KBC-i
Wij wilden juist doorgaan, omdat we mee kunnen denken. Het project werd naar achter geschoven.
De eerste ontmoeting sinds het raadsbesluit, schoot de vraag van Marcel in het verkeerde keelgat.
Ook de parkeerplaatsen wist hij niet goed te vertellen. We hebben geen tekeningen voorafgaand aan
de omwonendenavondgekregen. Wat we na die avond hebben ontvangen, was heel summier. Het
plan bleek opeens ver doorontwikkeld. Het lijkt erop dat RHW denkt: we hebben akkoord van de
Raad en nu gaan we door. Het plan is neergelegd op een manier van: dit is het. We hebben een naar

gevoel over hoe het gelopen is. We vinden het plan niet mooi.

Het is weer een blokkendoos geworden. De balkons waren speelser.

Eric van Duijkeren
We nemen de Klankbordgroep heel serieus. We willen op die goede oude koers verder. Het is niet zo
dat we jullie pas uitnodigen op het opleverfeest. Wat gebeurd is, is absoluut niet de intentie
geweest. We willen een open dialoog met jullie. Helaas kunnen we een aantal zaken niet veranderen
ivm de kosten. Het aantal woningtypen is minder divers geworden. De uitwendige contouren worden
de bestaande bebouwing is gelijk aan het voorstel in de
zo goed als mogelijk gevolgd. De positie

Raad.
Gebouw B naar het water verschoven; dat draaien we terug.
Het gebouw staat niet dichterbij de bestaande woningen
Onderlinge afstand van de gebouwen is niet gelijk.
inrichting openbare ruimte is wel gewijzigd. Het was 1 strook met parkeerplaatsen, nu
hebben er wat groen tussen gedaan.
Drie trappenhuizen in gebouw B zijn er twee geworden.
De bergingsgang is op een andere manier geklusterd, er zitten meer deuren in de gevel.
willen graag
Paar woningen krijgen een tuin, dat was in het raadsvoorstel niet het geval. We
privé
jullie mening ten aanzien van de afscheiding prive met openbaar. De overgang van
sociale
voor
de
zijn
goed
de
tuinen
dat
denken
Wij
naar openbaar moet zorgvuldig gebeuren.
veiligheid.

van tuinieren houden? Vaak zie
Komen er eisen voor de tuin of wordt er geselecteerd op mensen die
zodat ik geen bierkratten of
je dat het gaat verwilderen. De balkons zien we ook graag gesloten
RhW aan te leggen en iet door
door
tuinafscheidingen
fietsen hoef te zien. De KBG adviseert om de
de huurders zelf, zodat uniformiteit en netheid ontstaat.

Zet er bijvoorbeeld fatsoenlijke tuinschermen omheen.
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Eric RHW
Dat beeld willen wij ook niet.

Annemarie Rook RHW
We kunnen mensen bij de selectie erop wijzen. We kunnen vanwege het woonruimte
verdeelsysteem niet gaan selecteren op woningzoekenden die van tuinieren houden.

De ramen zijn een stuk groter en allemaal hetzelfde.

Eric RHW
Speelsheid is een stuk minder. De grootte van de ramen voldoet aan de norm voor de lichtinval van
een woning. ik wil kijken naar differentiatie, zodat je meer verscheidenheidkrijgt.

Hoe zit het met de verspringing van de gevel?
Eric RHW
De gevelsprong is een verdieping verhoogd. De begane grond en eerste verdieping
zijn volledig en
daarna springt de gevel terug. De aanpassing is gebeurd op basis van financiële gronden.

Jammer

Eric RHW
Eens

ls er te weinig naar geld gekeken?

Eric RHW
Het heeft te maken met de marktwerking. De prijzen zijn een stuk
hoger omdat de markt weer
aantrekt. Een metselaar of stukadoor zijn bijna niet te krijgen. We werken
met een bouwteam, we
gaan op voorhand prijsafspraken maken.

Zijn de balkons nu recht onder elkaar?

Eric RHW
Nee doen we niet. We proberen de balkonswat te laten
verspringen zodat we weer een levendigere
gevel krijgen.

Directeurlan de Vries veegde het plan van tafel omdat die niet doorgerekend
was. Het vertrouwen is

weg.

Eric RHW
We hopen dat we het vertrouwen weer kunnen krijgen
door waar te maken wat ik zeg. Behandeling
van de Verklaring van geen bedenkingen volgt in

raadsvergaderingvan maart.
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Hoe zit het met de verdeling Marcel en Eric?
Eric RHW
ik ben manager Gntwikkeling en Marcel is senior projectleider.

Voordat het definitief naar het college gaat wordt het nog met de KBG besproken? Ramen, tuinen,
positionering blokken?
Eric RHW
We gaan sowieso nog om de tafel. Het is nu nog te vroeg voor tuinen, glas/hekwerk.

Het heeft niet uit ontwikkeld, maar we willen een toezegging.

Eric RHW
Voor de omgevingsvergunning

is het rond.

We willen niet verrast worden.

We willen overeenstemming

voor de Raad.

Annemarie RHW
Die komt er voor de aanvraag omgevingsvergunning.
Annemarie RHW:
We doen de toezegging dat Rijnhart Wonen zorgt voor afscherming van de tuinen. De invulling
hebben we het later over.

Hoe zit het met de zonwering?

Eric RHW
Moeten we nog bepalen.

Annemarie RHW
ls sowieso een eenheid.
Eric RHW
Vermoedelijk screens, maar zover zijn we nog niet.

Annemarie RHW
Welk moment beslissen we of er kozijnen van hout of aluminiumfolie komen?
Eric RHW
Maart/April

Voorkeur voor aluminium kozijnen.
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is dat op basis van het vooriopig of definitief ontwerp?

Eric RHW
Voorlopig Ontwerp met beeicikwaliteitsplan.
Kan er nog wat wijzigen?

Eric RHW
Ja dat kan, bijvoorbeeld de ramen.

Ziet de gemeenteraad het niet meer?
Eric RHW
Dat klopt, na het verlenen van de verklaring van geen bedenkingen is het aan het college
gedelegeerd. De contouren staan vaat. Voor de vergunningaanvraag laten we de KBG zien wat we
gaan aanvragen. in april wil ik een overieg om te laten zien wat we gedaan hebben. is dat goed? We
gaan het niet indienen zonder overleg. Uiteraard kunnen er altijd discussiepunten bliivenbestaan.

Komen er nog meer wijzigingen?

Eric RHW
Nee

Hoe zit het met het afval?

Eric RHW
De gemeente heeft aangegeven dat de milieustraat weggaat. En ze zetten er niets neer voor het
huisafval van 56 appartementen.

Het zit overvol momenteel.

Eric RHW
Goed idee om de gemeente

over het opheffen van de milieustraat uit te nodigen.

Heb overleg gehad met Merijn Vroonhof. Het is een drama als de milieustraat weggaat.

Je krijgt extra bewoners en er gaat een afvalpiaats

De woonblokken zijn wel echt naar elkaar toe gekomen. Heeft consequenties voor de bezonning. Het
valt misschien binnen de norm, maar het ia wel echt een wijziging. Daar moet kritisch naar gekeken
worden. We moeten omwonenden antwoorden kunnen geven, maar die hebben we niet.
Eric RHW
lullie hadden de tekeningen inderdaad moeten zien.
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Zijn zonnepanelen een optie?

Eric RHW
Absoluut, die komen op het hoogste dak. Hoeveel weten
zonnepanelen niet te zien.

we nog niet. Vanaf het maaiveld zijn de

De gevel loopt iets door?

Eric RHW
Ja klopt. Ik stel voor om eind januari/begin februari een afspraak te maken.

Medio 2017 start de bouw?
Eric RHW
Laatste kwartaal van 2017 hoop ik.

Wij worden continu aangesproken. Als wij niets van jullie horen, is dat ook niet goed voor het imago
van RHW.

Eric RHW
Eén keer per twee maanden afspreken?

Annemarie RHW
Nieuwsbrief sturen na volgende meeting?

Communicatie moeten we met elkaar afstemmen. Zijn onze pijnpunten
gesprek geen zin.

duidelijk? Anders heeft dit

Eric RHW
Veel punten begrijpen we, sommige zullen discussie blijven. Alle punten uit de brief gaan we in ons
volgende overleg bespreken.
Eric RHW
Eric zal de huidige geveltekeningen en plattegronden naar de KBG mailen.
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Verslag
*Women

Brittenstein
Verslag extra Klankbordgroep
6 februari 2017 van 19.45-20.45, definitief
Aanwezig:
Rrjnhart Wonen:
Leden Klankbordgroep:

Eric van Duijkeren, Marcel Buis
Annemieke van Vondelen, Henk Segijn,
Jos Hoogzaad, Rob Galavazi
Corneel Barendse, Hans Jansen
Annemarie Rook, Lobke Witteman

Afwezig:
Kopie

ingebrachte stukken
Nieuwe en oude geveltekening gebouw A en geveltekening gebouw
17-01-2017
Gespreksverslag van vorige sessie
Overleg
Eric verwelkomt de leden van de KBG.
Voorafgaand op deze avond heeft de KBG op 6 december een brief naar het college
gestuurd waarop er meervoudige communicatie is geweest tussen RhW en de KBG.
Hieruit volgend is op 17 januari 2017 een extra klankbordavond gehouden. Daaruit
kwamen wensen, vragen en opmerkingen vanuit de KBG. Deze avond laat RhW zien
wat zij gedaan heeft met de wensen en vragen van de KBG. Het verslag van deze
vergadering wordt uitgedeeld. RhW vraagt de KBG om per mail op het verslag te

reageren.

wordt op 27 maart in de gemeenteraad behandeld. Het is nog steeds de
De
bedoeling om in april de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen en in Q4 met
de bouw te starten. De oplevering wordt geprognosticeerd in Q1/Q2-2019.
Er spelen een aantal onderwerpen welke wij verder onderzocht hebben en graag
willen vertellen:
We hebben goed gekeken naar de situatietekening en zullen de verschuiving van
gebouw B weer terugbrengen naar de vorige positie. Deze tekening wordt nog
aangepast door de architect.
De gevels werden te saai bevonden en de vraag kwam of we deze weer wat
speelser konden maken. We hebben dit voor gebouw A gedaan aangezien de
bewoners vooral op deze gevels zicht hebben.
De milieustraat die verwijderd wordt speelt uiteraard ook een rol voor de buurt.
Aangezien Rijnhart Wonen hier geen invloed op heeft kon Eric de KBG vertellen
dat de gemeente in beraad is over de inzameling in heel Leiderdorp. Er waren
voor deze locatie ideeën om een nieuwe milieucorner te maken naast het
bushokje. Dit lijkt iedereen een slimme plek. Maar we blijven hier voorin
afwachting van een uitspraak van de gemeente.
Van der
Het parkeren wordt verdeeld over twee velden. Het voorste deel vanaf de
Het
Valk Boumanweg zal openbaar blijven en eigendom van de gemeente zijn.
onderhoudzal ook volgens gemeentelijk beleid gaan. Het parkeerveld daarnaast
aan te
zal in eigendom van RhW blijven en we zullen trachten voor het onderhoud
gemeente
sluiten op het gemeentelijk beleid of misschien het onderhoud bij de
onder te brengen.
heeft RhW er
Zoals in de laatste gepresenteerde set tekening te zien is geweest
De
voor gekozen om een aantal woningen een tuin te geven op straatniveau.
willen
straat
reden hiervoor is omdat we hiermee meer sociale veiligheid op
1 van3
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bewerkstelligen. Begrijpelijkerwijs maakt de KBG en daamiee de
zich zorgen over het beeld dat op straat te zien is. Van belang om te weten is dat
RhW zal zorgen dat er geen hoge schuttingen mogen komen. Dit werkt averechts
tegen het doel in. We denken bijvooürbeeld aan een beukenhaag. We zullen daar
goed over nadenken en er zal een deel in de BKP over genoemd worden. We
kunnen nog geen definitieve uitspraken doen over materialisatie etc. Alleen dat
het een lage afrastering zal worden. De definitieve invulling zal in overleg met de
KBG worden bepaald.
De omwonenden maken zich zorgen over inkijk op balkons en het mogelijk zien
van bierkratjes etc. Ook deze zorgen beamen wij. Daarom was er al een tijd het
voorstel om een semi-transparante bekleding toe te passen. Er werd lang gedacht
over de mogelijkheid van melkglasachtige materialen. Maar momenteel denkt
Rhi/V aan het toepassen van een getrokken stalen bekleding in kleur. Deze heeft
hetzelfde effect. Tijdens de vergadering wordt een voorbeeld getoond. De KBG
was positief over deze uitstraling.

omwonenden

Reactie KBG en RhW
De leden van de KBG zijn positief over de aangepaste speelsheid van de gevels van
gebouw
De vraag die de KBG stelt is of RhW dit ook wilt doen voor gebouw
RhW reageert daarop met een positief antwoord. RhW zal de architect vragen ook de
langsgevels aan te passen. De kopse gevels houden we zo omdat deze in principe al
goed er uit zien, maar ook omdat hiermee de privacy voor beide partijen prima
gegarandeerd kan worden. De KBG is het hiermee eens.

Verdere onderwerpen en afspraken
Aangezien de KBG in december een brief naar het college heeft gestuurd waar RhW
officieel niet op heeft gereageerd vraagt Rijnhart Wonen of de KBG het goed vindt om
dit verslag en het vorige verslag na goedkeuring naar de griffie te sturen en
gezamenlijk met de stukken voor de
in te dienen. Hiermee weet de gemeente
dan ook dat RhW in een constructief overleg is met de KBG en dat we gezamenlijk
een mooi project willen. De KBG stemt hiermee in.
De KBG stelt voor om eventueel ook een brief naar het college te sturen met een

soortgelijke strekking.
Voorgesteld wordt om een gezamenlijke brief naar de griffie te sturen met de
verslagen als bijlage. De KBG komt hier nog op terug.
Rijnhart Wonen zal de BKP zodra deze definitief is richting de KBG mailen.
Daarnaast is afgesproken dat RhW de verstrekte stukken ook digitaal naar de
KBGleden zal sturen. Zodra we het nieuwste inrichtingsplan hebben zal
RhW deze ook
digitaal aan de KBG verstrekken.
RhW heeft de KBG de vraag gesteld of en wanneer de KBG de
behoefte heeft om
een nieuwsbrief naar de omwonenden te sturen. Voorkeur was om
deze voor de
WGB te sturen. Ca. begin maart. RhW zal een voorstel maken en
deze met de KBG
delen en een gezamenlijke afronding doen. De KBG heeft voorgesteld
om deze brief
eventueel zelf te folderen langs de deuren. Een zeer sympathiek gebaar
vindt RhW.
Wanneer we in een verdere fase komen richting de uitvoering zullen
we te maken
krijgen met bemonsteringen van materialen. De KBG zullen we
uiteraard de
belangrijke monsters laten zien.
De KBG had een vraag over de ruimte op maaiveld vanwege
toegankelijkheid van de
brandweer. Een zeer goede vraag waar we al over na hebben gedacht.
We zorgen
bijvoorbeeld dat de droge blusleidingen goed toegankelijk
zijn voor de brandweer.

Zodra de aannemer bekend is, zal er een overleg met de KBG
worden ingepland.
Agendapunt voor die vergadering wordt de inrichting van het
bouwterrein.Te denken
valt aan de opstelplaats van de bouvvketen,busjes van
de bouwvakkers,route
bouwverkeer etc.
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Tijdens de vergadering wordt afgesproken om dit overleg met een cyclus van 1 maal
per maand voort te zetten. Ale het niet nodig is, kan de vergadering vervallen. F-lhW
zal een voorstel doen voor de data van overleg.
Rondvraag
het gevoel heeft dat zij gehoord is en dat het
Eric vraagt speci¿ek of de
Wensenlijstje beantwoord is. Henk vindt dat er een stap in de goede richting le
gedaan. Rob vindt dat het de pijn (van 56 woningen en de hoogte) verzacht. De KBG
vindt alle gepresenteerde oplossingen redelijk positief.
Afsluiting
Eric bedankt iedereen en sluit vergadering om 20.45 uur.

3van3

