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Kleinere footprint en van 21 naar 19 woningen

De informatieavond vond plaats op 
het gemeentehuis en was bedoeld 
voor buurtbewoners en raadsleden. Er 
waren circa 50 bezoekers aanwezig. 
Na het openingswoord van de 
gemeentesecretaris Herman Romeijn 
werd het initiatief toegelicht door Sven 
Pieters van Pluis Participatie Groep en 
Oscar de Blanken van Architectenbureau 
Van Manen. De opmerkingen tijdens deze 
informatieavond en het Politiek Forum 
van 10 december 2018 zijn vervolgens 
verwerkt in een nieuw ontwerp. Punten 

van zorg waren voornamelijk de onveilige 
verkeerssituatie, parkeren en het aantal 
woningen. Tevens was er veel aandacht voor 
de maatschappelijke invulling die deze plek 
in het verleden had en of dit niet behouden 
moest blijven in plaats van woningbouw. 
De ontwikkelaar heeft aangegeven een 
buurtkamer te willen realiseren in een van de 
appartement indien hier aantoonbaar vraag 
naar is. In bijlage 1 wordt de presentatie van 
deze avond getoond. De opmerkingen tijdens 
deze informatieavond en in het Politiek Forum  
hebben geleid tot een aangepast ontwerp.

Informatieavond gemeentehuis 26 november 2018 
+ Politiek Forum 10 december 2018 Verbeterde verkeersveiligheid door gemotoriseerd verkeer en voetgangers/fietsers 

zoveel mogelijk te scheiden. 

Parkeren was volledig op openbaar terrein en wordt grotendeels inpandig. 

Voor participatie Na participatie

Voor participatie Na participatie

Voor participatie Na participatie

32 parkeerplaatsen in openbare gebied 16 inpandig en 17 in openbare gebied
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2. Bewoners Lisdoddekreek 8 en 10 en Sven Pieters (PPG)

Op 8 oktober 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Sven Pieters van PPG en de 
bewoners van Lisdoddekreek 8 en 10. Aanvankelijk zou de bewoner van Lisdoddekreek 4 ook 
aanwezig zijn maar heeft afgezegd. Deze bewoners wonen het dichtst bij de ontwikkeling en 
hebben hun zorgen publiekelijk uitgesproken. Met als doel deze zorgen zoveel mogelijk weg te 
nemen heeft Sven Pieters een gesprek geïnitieerd. De bewoners hebben zelf kleine kinderen 
en maakten zich grote zorgen over de verkeerssituatie, tevens is parkeren en privacy een 
issue. De gewijzigde plannen zijn vooraf naar de bewoners toegestuurd, zodat zij zich goed 
konden voorbereiden op het gesprek. Deze stukken zijn toegevoegd in bijlage 2. De bewoners 
beamen dat de verkeersveiligheid sterk is verbeterd. Naar aanleiding van dit gesprek zijn 
onderstaande wijzigingen doorgevoerd in het plan. 

1. Hans van Dijk (voorzitter MR Elckerlyc School) en Sven Pieters (PPG)

Op 26 september 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Sven Pieters van PPG 
en de voorzitter van de MR van de Eckerlyc School. De heer van Dijk heeft ingesproken in het 
Politiek Forum en zijn zorgen geuit, ook namens de andere scholen, over de verkeerssituatie 
die ontstaat door de ontwikkeling. Manoeuvrerende auto’s maken gebruik van dezelfde weg 
voetgangers	en	fietsers,	dit	kan	zeer	gevaarlijke	situaties	opleveren.	De	ontwikkelaar	is	het	
hier bij nader inzien mee eens en het was niet bekend dat deze route gebruikt werd door naar 
school gaande kinderen. 

Tijdens het gesprek heeft de ontwikkelaar aan de hand van verschillende tekeningen aan dhr. 
van Dijk de wijzigingen in het plan uitgelegd, deze tekeningen zijn toegevoegd als bijlage 2. 
Dhr. van Dijk geeft aan dat hij geen mening heeft over de maat, schaal en architectuur van 
het bouwplan, maar dat het hem enkel gaat om de verkeersveiligheid als voorzitter van de 
MR. Het gesprek heeft zich hierdoor toegespitst op de verkeersveiligheid. De aanpassingen zijn 
door Hans van Dijk positief ontvangen en de verkeersveiligheid lijkt op orde. Sven Pieters heeft 
uitgelegd dat er een informatieavond zal volgen voor de buurt en dat de scholen ook worden 
uitgenodigd. Dhr. van Dijk heeft aangegeven dat hij de wijzigingen omtrent de verkeersveiligheid 
wil bespreken met enkele collega’s en daarna met reactie bij Sven Pieters terug te komen. 

Vervolgens is op 8 oktober telefonisch contact geweest tussen Hans van Dijk en Sven Pieters 
inzake de reactie van de collega’s van dhr. Van Dijk op de wijzigingen. Dhr. Van Dijk geeft aan 
dat de wijzigingen positief zijn ontvangen en dat de verkeersveiligheid sterk is verbeterd.

Individuele gesprekken met buurtbewoners en 
belanghebbenden

De bewoners hebben graag dat de schermen van de balkons op de eerste en tweede verdiepingen 
worden naar de zijde van het Heelblaadjespad. Hierdoor ontstaat meer privacy voor de bewoners 
aan de Lisdoddekreek.

Op verzoek van de bewoners worden 4 van de 8 plekken op de voormalig keerlus gereserveerd voor 
toekomstige groei. Dit betekent dat deze parkeerplekken nog niet direct worden aangelegd maar pas 
als de parkeerdruk daarom vraagt. Tot die tijd kunnen deze parkeerplekken groen worden uitgevoerd.

Voor participatie Na participatie

Voor participatie Na participatie

Voor participatie Na participatie
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Inloopavond 17 november 2019

Hieronder worden eerst de algemene ervaringen gedeeld. Vervolgens worden 
de uitkomsten en aanpassingen voortkomend uit de inloopavond beschreven. 
Verder zijn enkele individuele gesprekken met direct omwonenden bijgevoegd. 
Tijdens deze avond is gebruik gemaakt van informatiepanelen met verschillende 
onderwerpen, deze panelen zijn te vinden in bijlage 3. Tevens hebben wij gebruik gemaakt 
van	twee	filmpjes	waarbij	de	nieuwbouw	en	de	verkeerssituatie	 inzichtelijk	 is	gemaakt.	
Algemene ervaringen en reacties van de bezoekers van de inloopavond: de algemene tendens 
tijdens de avond was positief. Bezoekers vonden dat de plannen sterk waren verbeterd en met 
name de verkeersveiligheid beter geworden is. Opvallend is het percentage geïnteresseerde 
kopers, waarvan een zeer groot deel woonachtig blijkt in omliggende straten. Geïnteresseerde 
kopers hebben met name interesse in grote appartementen van meer dan 100 vierkante meter 
woonoppervlak. Dit sluit goed aan op de wijziging van het plan naar minder, maar grotere 
appartementen. Op verzoek van verschillende omwonenden is er een aanvullende bezonningsstudie 
gemaakt op basis van het aangepaste bouwplan. Deze studie is bijgevoegd in bijlage 4.

Tevens is er verzocht om meer ruimte te creëren op het voetpad, hiervoor is de stoep 
vergroot

Voor participatie Na participatie

Uitkomsten en aanpassingen: 

Voor participatie Na participatie

Verschillende omwonenden hebben de wens uitgesproken om het groene Heelblaadjespad door 
te zetten over het plangebied. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door de parkeerplekken om 
en om groen uit te voeren. Dit is een variant op het eerdere voorstel om 4 naast elkaar gelegen 
parkeerplekken te reserveren voor toekomstige groei. Hierdoor ontstaat ruimte om groen toe 
te voegen. Dit kan tevens meer privacy bieden aan de bewoners aan de Lisdoddekreek.

Film route Heelblaadjespad tijdens inloopavond Film rondvlucht inloopavond
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Gesprek met een bewoner van de Van 
Lennepdreef
1. Bewoners Van Lennepdreef 10 en Sven Pieters (PPG

Op 14 november heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Sven Pieters van PPG 
en een bewoner van de Van Lennepdreef. Deze bewoner heeft zorgen geuit over de 
schending van privacy en schaduw door de nieuwbouw. De schaduw is extra in kaart 
gebracht met een bezonningsstudie toegespitst op het adres, deze studie is bijgevoegd 
als bijlage 5. De afstand tussen de huizen en de nieuwbouw is circa 42 meter, dit is 
ruim binnen hetgeen in de wet bepaalt in artikel 5:50 lid 1 BW dat het niet geoorloofd is 
binnen twee meter van de erfgrens vensters of andere muuropeningen dan wel balkons 
of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven. 

Vervolg 
Het participatietraject heeft ertoe geleidt dat wij middels meerdere aanpassingsrondes tot 
het	definitieve	schetsontwerp	uit	bijlage 6 zijn gekomen. Dit ontwerp gaan wij uitwerken 
en zo spoedig mogelijk in procedure brengen. Wij hebben de gemeente verzocht de 
coördinatieregeling toe te passen op dit project. De gemeenteraad moet hiervoor een 
coördinatiebesluit nemen. Deze regeling maakt het mogelijk om verschillende procedures 
die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk te doorlopen.

De bewoners van Lisdoddekreek 8 en 10 hebben verzocht om de ramen aan de Noord-
Oostelijke zijde anders te positioneren voor meer privacy. Ondanks dat de afstand voldoet 
aan de wet en regelgeving is onderzocht of wij de bewoners hierin tegemoet kunnen komen. 
De architect heeft meerdere oplossingen onderzocht waarbij onderstaande oplossing als 
enige mogelijk is. Dit in verband met daglichttoetreding eisen in de appartementen.

Voor participatie Na participatie

X

Tijdens de inloopavond is er weinig interesse en initiatief getoond inzake de buurtkamer 
ondanks dat dit expliciet genoemd was op de panelen. Enige bezoekers hebben expliciet 
aangegeven geen buurtkamer te willen in verband met mogelijke leegstand. Dit maakt 
dat wij in de verdere uitwerking van het plan de buurtkamer niet langer meenemen.
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26 NOVEMBER 2018

21 APPARTEMENTEN + BIJEENKOMSTRUIMTE
HEELBLAADJESPAD 1 LEIDERDORP

SCHETSONTWERP NIEUWBOUW

1

BIJLAGE 1

Presentatie 
informatieavond
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3 OKTOBER 2019

19 APPARTEMENTEN 
HEELBLAADJESPAD 1 LEIDERDORP

SCHETSONTWERP NIEUWBOUW

1

BIJLAGE 2

Planboek 
oktober 2019
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BIJLAGE 3

Informatiepanelen 
+ 

schetsontwerp 
inloopavond
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Bijlage 4: Aanvullende bezonningsstudie BIJLAGE 4

Aanvullende 
bezonningsstudie 
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BIJLAGE 5

Bezonningsstudie 
van Lennepdreef
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BIJLAGE 6

Planboek 
november 2019 - 
definitief	

schetsontwerp
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