
Beste Raadsleden, mevrouw de Voorzitter,

Bedankt dat wij hier, als bewoners van  de Voorhof en Binnenhof, mogen spreken. 

Bijna  een  jaar  geleden  stond  ik  hier  voor  de  Raad  namens  de  bezorgde  buurtbewoners  van  de  

Voorhof en Binnenhof. Ter sprake waren: het lot van het gebouw de Menswording en de bezorgdheid  

van de buurtbewoners. We hebben bijna 300 handtekeningen verzameld ter ondersteuning van het  

behoud van de maatschappelijke functie van de Menswording. 

Helaas is het gebouw verkocht aan de projectontwikkelaar. Als het aan ons had gelegen was de keuze  

gevallen op een stichting die hiermee de maatschappelijke functie van het gebouw zou behouden 

(voor hetzelfde geld).  Vooral  gezien dat  in Leiderdorp de eenzaamheid  flink boven het landelijke 

gemiddelde legt.

In dezelfde voordracht een jaar geleden hebben wij onszelf ook bereid verklaard om mee te werken 
en mee te denken aan een ontwikkelingsplan voor de Menswording.
Maar nergens en op geen enkel moment werd de buurt uitgenodigd om opmerkingen te maken of bij 
te dragen ondanks vele beloften van de ontwikkelaar en architect. Is dit de manier hoe men met de 
buurtbewoners hoort om te gaan?
Eind 2018 is de situatie totaal anders. De ontwikkelaar heeft een schetsplan, sommige politieke 
partijen  zijn  hun  beloften  niet  trouw  gebleven  na  de  verkiezingen  en,  de 
ontwikkelaar houdt zichzelf bezig met ongevraagde emails aan de college van 
bestuur.

Desalnietemin,  als  buurtbewoners  hebben  wij  ons  huis  gekocht  om  een  aantal  redenen:  een 

kindvriendelijke buurt waar onze kinderen veilig kunnen spelen, een groene omgeving en een vrij  

uitzicht waar andere mensen niet ons huis in kunnen kijken. 

Maar wat blijft er van deze punten over als het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden? Wat als u 

akkoord gaat met het schetsplan van projectontwikkelaar Pluis? 

Om een beeld te schetsen zal ik de consequenties van dit plan voor u op een rij zetten:

-        Privacyschending: van een vrij uitzicht, naar mensen die continu regelrecht onze woon -en 

slaapkamers in kunnen kijken. En dit van slechts enkele meters afstand!

-        Leef genot:
a. Uitlaatgassen  door de parkeerplekken die gecreëerd worden rondom en aan onze 

achtertuinen: waar we nu alle soorten vogeltjes horen fluiten zullen dan ronkende 

auto’s en slaan van autodeuren de overhand hebben. Dus krijgen wij meer lawaai.
b. Koplampen in onze woonkamers
c. Lichtbeperking: van een tuin bewust gekocht op het Zuid Westen naar een tuin waar 

de zonnestudie nog maar moet uitwijzen hoe wij hier positief uit gaan komen. 

-        Wonen  in  een volgebouwde  omgeving:  Heelblaadjes  is  onderdeel  van  het  ecologische 

hoofdstructuur, de Groene Long. Hoe kan je nog van een  Groene Long spreken als deze wordt  

volgebouwd  door  parkeerplekken,  containers  en  een  toename  in  verkeersdrukte?  Als 
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buurtbewoners mochten wij het stuk groen achter onze tuin in ieder geval niet bijkopen van 

de gemeente!

-    En ons belangrijkste punt, het punt dat wij onlangs op 24 november wel overduidelijk hebben  

gemaakt. Dit is de  parkeersituatie en de veiligheid die daarmee in het geding gaat komen. 

Voor diegene onder  u die  aanwezig  waren ,  nogmaals  dank hiervoor,  zult  u  ook hebben 

ingezien dat dit een zeer onwerkelijke  situatie is. Onveilig voor al het fiets- en wandelverkeer 

(veelal kinderen) dat hier veelvuldig gebruik van maakt. En dan zijn de krappe en gevaarlijke 

bedachte  parkeerplekken  niet  genoeg  om  aan  de  parkeerbehoefte  te  voorzien  voor  21 

appartementen!

Onze  conclusie:  Dit  schetsplan  dat  er  nu  ligt  kan  het  niet  worden.  Het  is  veel  te  massaal,  

verkeersgevaarlijk  en  veroorzaakt  overlast.  Het  is  bovendien  op  geen  enkel  moment  met 

omwonenden overlegd. Dat moet anders!

Maar wát willen wij als betrokken buurtbewoners dan wel? 

a. Een nieuw plan, startend met goed overleg met de omwonenden;
b. Een realistisch plan. Wij zijn voor het handhaven van de huidige maximale goothoogte van 

maximaal 5 meter,  2  etages dus,  {{Natuurlijk  geeft dat ook een beetje overlast,  maar we 

begrijpen dat er behoefte is aan woningen en we moeten soms een beetje inschikken}}
c. Parkeren op eigen terrein binnen ‘de muren van het plan’. {{Dus niet grenzend aan de straat, 

want dat levert gevaarlijke situaties op en is een grote aantasting van het leef genot.}}

Wat vragen wij aan de Gemeenteraad:

a. Als u  het  bestemmingsplan  wilt  verruimen  tot  wonen,  leg  dan  de  grens  bij  de  huidige 

maximale goothoogte van 5 meter (maximaal 2 etages) en eis parkeren binnen het complex;
b. Nieuwe plannen moeten in overleg met de omwonenden tot stand komen: een gezamenlijk 

proces binnen de grenzen van het bestemmingsplan.

Het is relatief makkelijk voor de gemeenteraad om tot een beslissing te komen over de lot van de  

Menswording. Maar de bewoners moeten met deze beslissing leven.
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