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Dames en heren van het College en de gemeenteraad, 

Reeds jaren wordt er nu al gesproken over de bouw van een “zorgvilla” op het terrein van van der 

Valk Boumanweg 236 en u bent van plan daarvoor een omgevingsvergunning af te geven. Het woord 

“zorg” zet ik hierbij zeer bewust tussen aanhalingstekens. In allereerste aanzet was er inderdaad 

sprake van zorg, want er was plaats voor een kleine verpleegpost of kamer voor een 

verpleegkundige. Daarmee bent u als bestuurders in mijn ogen gepaaid. Want het woord “zorg” doet 

het goed. In de loop van het proces is dit geheel veranderd. Het werd een plan voor woningen die 

bestendig waren voor bewoning door zelfstandig levende senioren zonder mogelijke verpleeghulp. 

Maar het woord “zorgvilla” of “zorgwoning” bleef. Mijn pand is indertijd aangepast voor bewoning 

door mijn hoogbejaarde moeder, maar het is daarmee geen zorgwoning geworden. Nog kwalijker is 

dat in september vorig jaar bleek dat alleen voor de eerste bewoners geldt dat het senioren moeten 

zijn. Eigenlijk praten we dus van gewone woningbouw en zou het dus al na redelijk korte termijn ook 

een studentencomplex kunnen worden, zonder dat er dan nog een mogelijkheid is voor overleg 

daarover zoals nu bijvoorbeeld wel is gebeurd voor de Statenhof. De bestemming is dus eigenlijk 

veranderd nadat de Raad heeft ingestemd met een procedure waarbij een verklaring van geen 

bedenkingen niet vereist is. Dit werpt een smet op de gevolgde procedure, en roept de vraag op of 

de Raad nu dezelfde beslissing genomen zou hebben. U als bestuurders bent dus (met open ogen) in 

een handig opgezet plan van de projectontwikkelaar getuind. 

Tijdens de raadsvergadering van maart 2018 is, naar aanleiding van het grootschalige protest uit het 

gehele Zijlkwartier, gestaafd door de uitkomst van een wijkenquête, door toenmalig wethouder 

Wassenaar toegezegd dat er een overleg zou komen met de bewoners van de gehele wijk. Die 

vergadering is nooit gehouden, want op de bewonersbijeenkomst in september 2019 bleken slechts 

de bewoners welkom die tot op 2 panden afstand van het perceel vdvBw 236 wonen. Daarmee is het 

College een eerdere toezegging niet nagekomen en wordt er nu wel doorgestormd richting 

omgevingsvergunning. Ik kan me niet onttrekken aan het beeld dat het niet nakomen van toezegging 

tot overleg met bewoners een soort trend lijkt te worden binnen de gemeente Leiderdorp, zoals ook 

recent uitvoerig in de regionale pers beschreven met betrekking tot het verkeersplan vd Valk 

Boumanweg. 

Sowieso getuigt de gehele procedure van schimmigheid.  Bewoners hebben veel informatie pas 

ontvangen na langdurig en herhaaldelijk door- en navragen. En ook bleek er tijdens de vergadering in 

september 2019 wel een erg amicale verhouding te zijn tussen de elkaar tutoyerende wethouder en 

projectontwikkelaar. Dat wekte de indruk van een één-tweetje van gemeente en projectontwikkelaar 

versus de omwonenden. 

Mijn voorstel aan het College is derhalve om de huidige ontwerpvergunning in te trekken, de 

toegezegde overleggen uit te voeren en daarna evt. een aangepaste versie opnieuw ter inzage te 

leggen. 

In het zeer onverhoopte geval dat toch wordt doorgegaan met de huidige vergunning zijn er nog een 

paar inhoudelijke punten: 



Vanaf de eerste contacten met de eigenaren én met de gemeente is er op gewezen dat de panden 

langs de vdVBw niet zijn onderheid en dat wij dus ook geen heiwerkzaamheden wensen bij de 

nieuwbouw. Tot mijn ontzetting zag ik dat in artikel 5 van het document alsnog gesproken wordt 

over heiwerkzaamheden. Ik verzoek het College dan ook om de tekst van dit artikel aan te passen en 

heiwerkzaamheden voor de fundering van de nieuwbouw niet toe te staan. Daarnaast wensen de 

omwonenden dat in de vergunning verplicht wordt gesteld om bij de huizen in wijde kring om het 

betreffende perceel een nulmeting uit te laten voeren vóór aanvang van de bouwactiviteiten en de 

projectontwikkelaar te verplichten tot het betalen van herstelwerkzaamheden bij opgelopen schade 

als gevolg van deze bouwactiviteiten. 

Om meer groen te sparen aan de kant van de geprojecteerde parkeerplaats geef ik u nogmaals in 

overweging de oriëntatie van de auto’s op de parkeerplaats te wijzigen zodat zij staan aan de kant 

van de villa en niet aan de perceel(sloot)grens. Daardoor zal bovendien minder versterking van de 

instabiele slootkant noodzakelijk zijn. 

Onafhankelijk hiervan: een 1 meter 40 hoge afscheiding tussen  parkeerterrein en de omliggende 

percelen, zoals vermeld onder punt D3, lijkt misschien hoog genoeg om lichthinder door autolichten 

te voorkomen, maar is zeker te laag, om ongewenste inkijk in de naastgelegen percelen te 

voorkomen. Een hogere afscheiding is dus gewenst. 

Tevens wil ik verzoeken om in de vergunning op te nemen dat de sloot tussen vdVBw 236 en de 

percelen vdVBw234 en Splinterlaan 24a weer op de oorspronkelijke breedte en diepte wordt 

gebracht. Door de vorige bewoner is deze nl. vele jaren geleden, zonder vergunning, versmald. Ik zal 

dit ook aanbrengen bij het Hoogheemraadschap Rijnland aangezien het hier boezemwater betreft. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


