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Leiderdorp, 2 april 2020 
 
Onderwerp: schrappen buurtkamer bouwlocatie Heelblaadjespad 1 
 
 
Geacht college, 
 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp heeft de ontwikkelingen rond de invulling van het 
terrein na de sloop van het voormalig RK-kerkgebouw De Menswording nauwlettend 
gevolgd.  
De interesse is in het algemeen altijd gericht geweest op de wijze van invullen van deze 
locatie. In het bijzonder zijn de ontwikkelingen rond het inrichten van het 
appartementencomplex gevolgd en dan met name het opnemen in het plan van een 
zogenaamde ‘buurtkamer’, een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voor de bewoners 
en de omgeving.  De Adviesraad heeft deze ontwikkeling, in navolging van andere 
initiatieven in Leiderdorp, zoals bij de Oranjegalerij toegejuicht.  
 
Het was dan ook verrassend in de stukken voor de gemeenteraadsvergadering van 20 april 
aanstaande te lezen dat de aanvankelijk in overleg met de projectontwikkelaar geplande 
‘buurtkamer’ geen plek heeft gekregen in het definitieve plan voor de invulling van het 
terrein aan het Heelblaadjespad. In de raadsstukken wordt dit geschreven met: “Waar de 
omgeving in 2017 vroeg om een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte te realiseren op de 
locatie van de Menswording, blijkt inmiddels die vraag te zijn verstomd. Er heeft zich geen 
groep gemeld die bereid is de gemeenschappelijke ruimte te beheren. Daarmee is deze optie 
niet in de verdere uitwerking betrokken.” 
 
Wellicht is deze constatering het gevolg van het feit dat in de participatienota vermeld staat 
dat ‘tijdens de inloopavond er weinig interesse en initiatief getoond is inzake de buurtkamer 
ondanks dat dit expliciet genoemd was op de panelen. ‘   
Bij deze constatering merkt de Adviesraad op dat dit inderdaad zo zou kunnen zijn. Wellicht 
waren de bezoekers tijdens die inloopavond op andere onderwerpen de bouw betreffende 
gefocust. Zie hiervoor ook hetgeen hierover in het Participatiehandvest van de Vereniging 
Van Eigenaren is opgemerkt: ‘bewoners kunnen ook gefocust zijn op zaken die, afhankelijk 
van de situatie, meer in het oog springen’. Daar moet men attent op zijn. 
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De Adviesraad heeft diverse signalen ontvangen dat een buurtkamer, buurtlocatie, 
gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, een ontbrekende schakel is in de Voorhof en de 
Binnenhof, om de zo noodzakelijke participatie ook in deze wijken gestalte te geven.  
Daarnaast heeft de Adviesraad begrepen dat er belangstelling is voor zo’n 
ontmoetingsruimte. De Adviesraad gaat er van uit dat ook Incluzio hierbij betrokken is. 
 
De Adviesraad is van mening dat het vanuit participatie-overwegingen (doelen ook 
omschreven in de Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde 
leefomgeving, RIVM 2016) en de noodzakelijke sociale cohesie, zeker nu, en ook na afloop 
van de situatie waarin wij als mensen nu verkeren, van uitermate groot belang is dat voor de 
toekomstige bewoners zelf en ook voor de bewoners van de wijken Voorhof en Binnenhof 
een ontmoetingsruimte wordt gerealiseerd. Gelet op de toenemende vergrijzing in dat 
gedeelte van Leiderdorp, is een buurtkamer op de betreffende locatie dé aangewezen plek. 
De Adviesraad adviseert de beslissing om geen buurtkamer mee te nemen in de realisatie 
van het bouwplan Heelblaadjespad 1 te heroverwegen en de buurtkamer weer op te doen 
nemen in het bouwplan, zoals aanvankelijk het geval was. 
 
De Adviesraad verzoekt het college deze brief door te geleiden naar de fracties in de 
gemeenteraad opdat deze onderdeel kan uitmaken van de beraadslagingen over het 
bouwplan Heelblaadjespad 1 tijdens de raadsvergadering van 20 april 2020. 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H. van der Zande MBA 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp 
 
 
C.C.: Griffie gemeenteraad 


