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1. Opening
De voorzitter opent het laatste Politiek Forum van de huidige raadsperiode.

2. Vaststellen agenda
Het Forum stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. Mededelingen
Geen.

4. Van der Valk Boumanweg 236 Ontwikkeling zorgvilla, vvgb en exploitatieovereenkomst
Het verzoek aan de raad is de ontwikkeling van een zorgvilla op de locatie Van der Valk 
Boumanweg 236 bestaande uit een op de kavel nieuw te realiseren bouwvolume met 8 
wooneenheden en souterrain met gemeenschappelijke ruimten en splitsing van de 
bestaande villa in twee wooneenheden vast te stellen. 
Op dit punt is een schriftelijke inpraakreactie ontvangen van omwonenden. Deze 
inspraakreactie kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2018/12-maart/20:00. Vier 
omwonenden lichten hun bezwaren mondeling toe als inspreker. Zij roepen de raad op nog 
geen besluit te nemen maar eerst nader onderzoek te doen naar hun bezwaren, o.a.  wat 
betreft te verwachten parkeeroverlast en verlies aan groen. Ook verwijten zij de gemeente 
een gebrekkige communicatie.
Een inspreker namens de eigenaren van het pand geeft feiten weer om de geschetste 
beeldvorming te weerleggen. Alle insprekers kunt u hier terugkijken: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2018/12-maart/20:00.
Het college heeft vertrouwen in de uitvoering van dit plan en wil in de uitvoeringsfase een 
overleggroep opstarten met ontwikkelaar en omwonenden om in onderling overleg de 
gevreesde problemen zoveel mogelijk op te lossen. D66 wil meer tijd nemen om de bezwaren 
van omwonenden nader te onderzoeken, de overige partijen vinden het een goed plan, dat 
voorziet in een behoefte en waarover  de raad maandag de 19e een besluit kan nemen.

5. Bouwplannen ACL Hoofdstraat en krediet Brugwachtersonderkomen
De vraag aan de raad is akkoord te gaan met de ontwikkeling van twee bouwplannen 
bestaande uit woningen (1 x twee onder 1 kap en 1 losse woning) en een 
brugwachtersonderkomen aan de Hoofdstraat. Tevens wordt de raad gevraagd in te stemmen 
met de concept exploitatieovereenkomsten en een krediet beschikbaar te stellen voor het 
brugwachtersonderkomen. Een naaste buurman van het bouwplan brengt als inspreker 
namens omwonenden bezwaren naar voren die betrekking hebben op de hoogte van de aan 
de Hoofdstraat gesitueerde panden en de parkeerdruk die ontstaat. Daarnaast maakt hij 
persoonlijk bezwaar tegen het feit dat nu hoogtes worden toegestaan die bij de verbouwing 
van zijn eigen pand nog werden afgewezen. Het college stelt dat aansluiting is gezocht bij de 
bestaande bebouwing, dat welstand akkoord is en dat er volgens de norm voldoende 
parkeerplekken zijn.  Mocht de praktijk anders uitwijzen dan is er een uitwijkmogelijkheid 
naar de Achthovenerweg.
GL zou willen bouwen voor doelgroepen waar de nood hoger is. 
Met uitzondering van GrL zijn de partijen van mening dat dit een goed plan is. Wel vragen zij 
aandacht voor monitoring van de verkeersproblematiek. 

Project Driemaster, vvgb en exploitatieovereenkomst
De vraag aan de raad is in te stemmen met de ontwikkeling van de Driemaster, de afwijking 

1

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2018/12-maart/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2018/12-maart/20:00


van het parkeerbeleidsplan ten behoeve van de pilot “Tiny Houses”, de grondexploitatie en 
het beeldkwaliteitsplan. De partijen vinden het een goed plan, wel zijn in het Forum vragen 
over de toetsing van de pilot, het aantal parkeerplaatsen en duurzaamheid van de bouw. Het 
college zegt toe in de uitvoeringsfase de omwonenden te betrekken.  

6. Welstandsnota Leiderdorp 2016 vaststelling 1e wijziging
Het verzoek aan de raad is de Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging vast te stellen. 
GrL is van mening dat lichtreclames langs de A4 niet bijdragen aan de verkeersveiligheid. D66 
vraagt zich af wat voor signaal de gemeente afgeeft als afwijkingen worden toegestaan. De 
overige partijen gaan akkoord. Het college merkt op dat bij het toestaan van reclame langs de 
A4 rekening is gehouden met de huidige inzichten en dat afstemming met de 
welstandscommissie heeft plaatsgevonden. Het college komt voor de raad schriftelijk terug 
op de vraag of er precario verschuldigd is over de genoemde reclame-uitingen, dat hangt af 
van het feit of het boven openbaar terrein hangt of niet.

7. Verordening duurzaamheidslening
Vanuit het Forum zijn geen opmerkingen over het verzoek aan de raad om de Verordening 
Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017, 1ste wijziging vast 
te stellen. 

8. Motie smartphones
Naar aanleiding van de raad van 19 februari 2018 opnieuw geagendeerd door D66. D66 
beoogde met de motie om een deel van de zgn. Klijnsma-gelden (94.000,-) in te zetten voor 
de aanschaf van een smartphone voor kinderen op de middelbare school uit gezinnen waar 
dit om financiële redenen niet mogelijk is om hen in staat te stellen zoveel mogelijk normaal 
mee te doen en uitsluiting te voorkomen. De oplossing die het college schriftelijk heeft 
voorgesteld schiet naar de mening van D66 zijn doel voorbij, omdat kinderen dan moeten 
kiezen uit een telefoon of sport of cultuur. Het college legt uit dat er geen sprake is van of/of, 
maar van en/en. De overige geldende regelingen zijn verhoogd (sport, jeugdcultuurfonds, 
leermiddelen), art. 13 uit de declaratie suggereert misschien dat er sprake is van een keuze 
maken, maar dat is niet het geval. Het college is van plan met een integrale regeling te 
komen. D66 is gerust gesteld en gaat ervan uit dat de motie wordt uitgevoerd. Het college 
beaamt dat.

9. Speelruimteplan 2013 – 2022 Analyse en evaluatie
Brief van het college d.d. 5 februari 2018. Op verzoek van het CDA geagendeerd. Het CDA wil 
graag met de andere facties van gedachten wisselen over de ingeslagen weg bij de uitvoering 
van het speelruimteplan. Speelruimte betekend voor het CDA bewegen en sociale contacten 
voor alle leeftijden. Het CDA plaatst wat dat betreft vraagtekens bij de uitkomsten van de 
evaluatie. Het Forum mist een samenvatting van het stuk, de VVD zou het onderwerp 
integraler willen bekijken en ook woonerven, autoluwe straten e.d. erbij willen betrekken en 
ook de transitie naar onderhoud willen meenemen. Wat dat laatste betreft: hiervoor ligt een 
beheerplan, met de benodigde financiële middelen. De voorzitter van het Forum wijst erop 
dat wanneer het Forum iets agendeert het duidelijk moet zijn waar het precies om gaat en 
dat iemand die verandering wil met een duidelijk voorstel moet komen.

10. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 14 maart 2018
Voor het innemen van formele standpunten in het AB van de gemeenschappelijke 
regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking plaats aan de 
hand van de ambtelijke annotatie in het politiek forum of de raad. Agenda en stukken via 
website HR http://www.hollandrijnland.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur  .
De AB-leden zullen met steun vanuit de raad instemmen met de zienswijze van 
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Noordwijkerhout t.a.v. biodiversiteit en de motie van Oegstgeest aangaande Schiphol. Zij 
zullen terugkoppelen in de raad van 19 maart.

11. Rondvraag
Vanuit het Forum spreken leden een dankwoord uit richting beide Forumvoorzitters van 
deze raadsperiode: de heren Ed. Grootaarts en Hugo Langenberg, voor hun inzet en 
uitstekende leiding van de vergaderingen.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25.

3


	Kort verslag POLITIEK FORUM 12 MAART 2018

