
Voorzitter,
Een korte historie: In 1975 is een overeenkomst gesloten met de gemeente en de
parochie. De wens van de gemeente was een multifunctionele kerk neer te
zetten, niet alleen met een kerkzaal maar ook met andere ruimten. Het gebouw
moest er zijnvoor parochianen maar ook voor omwonenden. ( zie de notariële
overeenkomst. )

Het gebouw is in al die jaren zo gebruikt. Elke dag en vrijwel elke avond was er
reuring ( diverse zangkoren, handwerkclub, KBO ouderen activiteiten,
vieringen met de feestdagen voor de scholen, open ochtenden woensdag en
vrijdag .) Mensen hebben zich door de jaren heen in dit gebouw thuis gevoeld.

De gemeente heeft er voor gekozen niet te kijken naar de in het verleden
gemaakte afspraken terwijl ze wist dat e.e.a. Heel gevoelig ligt bij oud
parochianen en omwonenden. Heeft de gemeente de verkoper ge\Mezen op
afspraken uit het verleden?

ZeIf ben ik mede door de vragen van parochianen en vanuit de omliggende
wijken na de beëindiging van m|n raadslidmaatschap , contacten gaan leggen en
brieven gaan schrijven aan het Parochiebestuur en vervolgens ook aan het
bisdom.
Helaas hield zelfs het bisdom de deur gesloten.

Nu de verkoop van de Menswording definitief lijkt te worden, is er een nieuwe
eigenaar met afbraak en bouwplannen!
Er ligt nu een principe verzoek van de Pluisgroep voor een Bouwplan waar het
college positief over adviseert.
U adviseert de raad om de maatschappelijke bestemming op te geven en de
bestemming wonen goed te keuren. Begin van dit jaar schrijft het college in
een brief aan de raad nog een bevestiging van het behoud van de
maatschappelijke bestemming. Helemaal omgedraaid! ! ! !

Hoe betrouwbaar is de gemeentelijke overheid? Waarom deze haast?? Vooral
wanneer U weet dat dit door velen als een verschrikkelijke ontwikkeling wordt
ervafen.

Het gebouw de MENSV/ORDING is een solide gebouw, met veel
mogelijkheden voor hergebruik voor de omgeving! Het is goed geluidwerend
gebouwd en toegankelijk, rolstoelvriendelijk. Het is een prima uitvalsbasis voor
de uitvoering van de sociale agenda! Als U op de site: "Waar staat je gemeente"
k|kt, dan wonen er ruim 2500 inwoners boven de 75 jaar in Leiderdorp met
een hoog percentage in Voorhof en Binnenhof en een gemiddeld veel hoger
percentage eenzamen dan gemiddeld in Nederland in gemeenten met een



vergelükbare grootte...........Ik herinner U de Motie van het CDA in de
begrotingsraad. Unaniem aangenomen om de eenzaamheid tegen te gaan.!!!
Daarom zeggen wij red de Menswording en breek niet af, het is
kapitaalvernietiging en dat is niet duurzaam. Het gebouw is nog lang niet
afgeschreven, mits het normale onderhoud wordt bijgehouden.
Moet er niet een gemeentetijke monumentenstatus voor dit unieke gebouw
worden aangevraagd?

Voorzitter, de woningbouw is in Leiderdorp volop in beweging . Er zijn een
groot aarrtalbouwprojecten in ontwikkeling met een goede openbare
voorbereiding en informatie voor omwonenden en belanghebbenden.
Bij het dossier de Menswording zien we steeds weer besluiten die worden
omgedraaid!
De koper heeft voor eigen risico de koop van 1054 vierkante meter
maatschappelijk bestemde grond met opbouw gekocht. En tegen het
bestemmingsplan in ervoor gekozen dat hij wil bouwen. Het lijkt erop dat
iedereen daarin moet meebewegen, de omwonenden en de gemeenteraad. Hij
kan proberenzqn gelijk te krijgen,maar omwonenden hebben heel wat vragen
en bezwaren en daar moet naar geluisterd worden. De gemeente zal zich moeten
uitspreken en zich ook rekenschap moeten geven, dat zij voor de bewoners een
bewoonbare omgeving willen behouden, zonder verkeersoverlast en aantasting
van de privacy en voor de sociale opgaven ruimte behouden!
In de situatieschets is (gemakshalve)de groenstrook voor eventuele bebouwing
meegenomen. Kan dit wel? In de notariële akte staat vermeld dat die in het bezit
van de gemeente hoort te blijven.

Een sloopvergunning is niet aan de orde in mrjn voorstel! De
menswording blijft staan. De gemeente heeft een maatschappelijke opgave om
een groot probleem te helpen oplossen. Het eenzaamheidsprobleem. Voor alle
mensen die zich hierover niet kunnen uitspreken wil ik me inzetten samen met
anderen.
Tot slot: behoud het goede voor Leiderdorp , dank u wel.


