HOOGBOUW

EEN VISIE OP
TERUGKOPPELING
INLOOPAVOND & ENQUÊTE

IN LEIDERDORP
28 JUNI 2021

PARTICIPATIE

+
(I&O Research)

ONLINE INLOOPAVOND
14 april
circa 45 deelnemers
Presentatie + Q&A + Mentimeter +
Breakoutsessies + plenaire terugkoppeling
Vooral bewoners, verspreid over Leiderdorp

ONLINE ENQUÊTE
23 april - 2 mei
Burgerpanel Leiderdorp
352 keer ingevuld

Open link
468 keer ingevuld

totaal 820 reacties

60% van respondenten 50+
Op de data is een weging toegepast zodat het representatief is voor
de bestaande verhoudingen in de bevolking van Leiderdorp

WAAR PAST HOOGBOUW NIET?

•

Vooral zoals verwacht, bijvoorbeeld niet in het
Oude Dorp of woongebieden met laagbouw, en
ook in de polder

•

Zorgen over impact op huidige dorpse karakter,
kwaliteiten, en woongenot

•

Minder tegenstand verwacht rondom de
Houtkamp (mogelijk misverstand)

65%
47%

Locaties aangegeven tijdens inloopavond

63%

WAAR PAST HOOGBOUW WEL?

• 87% vindt dat hoogbouw ergens passend is
•

Sterke voorkeur voor huidige industriële/
bedrijvenlocaties (Baanderij, Langs A4)

•

Op meerdere plekken de hoogte in gaan – in
clusters (hoogbouwzones)

•

5-10 of 10-15 bouwlagen, met ruimte voor
hogere accenten

•

Locaties in de polder aangegeven tijdens inloopavond ( ) – de vraag “waarom bouwen in de
polders is uitgesloten” kwam naar voren

5 tot 10
lagen

10 tot 15
lagen

Hoogbouw
zone

Overal in
gebied

Als
accent

58%

51%

38%

WAAR PAST HOOGBOUW EEN BEETJE?

•

In mindere mate maar wel passend langs
Engelendaal (met name westkant) en bij
Winkelhof

•

Vooral als accent

•

Passend bij het afwisselende beeld van een
dorp

•

Altijd kijkend naar context van de plek

14%
30%
20%

5 tot 10
lagen

10 tot 15
lagen

Hoogbouw
zone

Overal in
gebied

Als
accent

AANDACHTSPUNTEN

•

Belangrijk:
- groene en waterrijke omgeving
- parkeren en bereikbaarheid

•

Ongeveer de helft vindt ook dat
bezonning, schaduwwerking en
windoverlast aandacht moeten krijgen

62%

62%

50%

48%

Groene en waterrijke
omgeving

Parkeren

Bezonning en
schaduwwerking

Voorkomen van
windoverlast

SAMENVATTEND
Hoogbouwzones of hoogbouw
als accent

‘Hoog’ = vooral vanaf 5-10
en 10-15 bouwlagen, met
ruimte voor hogere
accenten op bepaalde
plekken

Vooral in huidige industriële /
bedrijvenlocaties (Baanderij,
Langs A4)

Extra aandacht voor:
Parkeren

Een hoogbouwvisie voor
Leiderdorp

Aandacht voor het dorpse
karakter – zeker geen stad
worden!

Groene en waterrijke
omgeving
Voorkomen van overlast
(bezonning, schaduwwerking
en windoverlast)

Vragen m.b.t. bouwen in de polder >
te onderzoeken bij omgevingsvisie
Nieuwe naamgeving

“Spelregels voor
bouwhoogtes”

VOLGENDE STAPPEN
1

Leiderdorp-dialoog
•
•

April 2021

Inlogavond
Enquête

2

Input en bouwstenen (bespreken met de Raad)

Juni 2021

3

Concept-hoogbouwvisie (“Spelregels voor bouwhoogtes”)

Juli 2021

4

Rondetafelgesprekken

Augustus 2021

5

Verder verscherpen en uitwerken

September 2021

6

Openbare inloop

Oktober 2021

7

College en Raadscommissie

November 2021

8

Uitwerken hoogbouwvisie tot beeldend boekwerk

December 2021

9

Klankbordgroep, inloop, college/Raad

Begin 2022

REACTIE & INPUT
• Hoe denkt u over de conclusies en rode lijnen die wij uit de participatieresultaten
trekken voor het op te stellen document? Kunt u zich hierin vinden? Wat wilt u
ons daarbij nog meegeven?
• Herkent u zich nog in de stelling dat er gekozen wordt voor inbreiding en
transformatie: bouwen binnen de bestaande contouren?

VRAGEN (ENQUÊTE & MENTIMETER BIJ INLOOPAVOND)

•

Waar vindt u de komst van hoogbouw niet passend?

•

Waarom vindt u het op deze locatie niet passend?

•

Waar vindt u de komst van hoogbouw wel passend?

•

Op welke manier kan hoogbouw hier een plek krijgen?

•

Welke hoogte vindt u hier acceptabel?

•

Welke zaken moeten volgens u extra aandacht krijgen bij
hoogbouw?

SAMENVATTEND

“Hoogbouwvisie”
“Spelregels voor bouwhoogtes”

•

Duidelijker wat er hiermee bedoelt wordt – niet actief sturen op
hoogbouw, maar er voorbereid voor zijn

•

Ook aandacht voor laagbouw en bestaande gebouwen:
wat is de dorpsheid en hoe kunnen we dit behouden?

•

Moeten opletten hoe we dit brengen – voorkom
beschuldigingen van ‘greenwashing’

WAAROM NIET?

“We zijn een dorp, het
dorpse karakter moet
blijven”

“Het oude dorp is behoorlijk dichtbebouwd.
Hogere bebouwing zou ten koste gaan van zon en
woonplezier van de huidige bewoners.”

“Hoogbouw is niet passend in een dorp
en zorgt een armoedige uitstraling.”

“De hoogbouw moet de
laagbouw niet hinderen
(schaduw, uitzicht).”

“Geeft enorme verstoring van sfeer en uitzicht.”

“Laat geld niet de belangrijkste
drijfveer zijn, maar woongenot.”
“Neemt zicht weg en inkijk in tuinen/huizen van
bovenaf. Staat dan te dicht op elkaar. Past niet bij
een dorp, hoort bij een stad.”

“Past niet in omgeving
en overlast voor buurt”

“Hoogbouw zoveel mogelijk weghouden bij
natuur (parken, polders, Rijn) en bij de oude
kernen. Zoveel mogelijk luchtig bouwen.
Geen massieve blokken die doorkijk
belemmeren en zonlicht wegnemen.”

“Vanwege groene gebied en
historische karakter.”

“Er is in die gebieden geen hoogbouw en ik
denk dat je hoogbouw beter kunt uitbreiden in
gebieden waar het al bestaat.”

“Er is relatief al veel
hoogbouw in Leiderdorp.”

“Voornamelijk vanwege
omliggende laagbouw; hoogbouw
past daar niet naast de deur.”

EEN AANTAL REACTIES UIT DE INLOOPAVOND

Is het doel van deze visie om meer
hoogbouw te bouwen in Leiderdorp?
Hoogbouw gaat het dorpskarakter
van Leiderdorp ondermijnen

ZORGEN OVER HUIDIGE
KWALITEITEN
Leiderdorp is vol!
Wat staat er allemaal in een
hoogbouwvisie?

Blijft al het
bestaande groen in
stand?

Waarom is de hoogbouwvisie
van 2006 niet meer toereikend?
Hoe gaat de visie voorkomen dat plannen
op het laatste moment worden toegelaten
die afwijken van de regels?

V E R WA R R I N G
RONDOM HET
D O E L VA N
VISIE

Hoe hoog wordt bedoeld met
‘hoogbouw’?

Kan de hoogbouwvisie als
conclusie hebben dat er geen
extra hoogbouw komt?

Wat zijn de andere opties (behalve
hoogbouw) die worden bekeken om
het woningbouwtekort op te lossen?

Waarom wordt het bouwen
in de polder volledig
uitgesloten?

VRAAGSTUKKEN VOOR DE
OMGEVINGSVISIE
Wat is de woningbouwopdracht
waaraan de hoogbouwvisie een
invulling moet geven?

VOLGENDE STAPPEN

Juni/juli:
• voorbereiding van rondetafelgesprekken
• Conceptvisie opstellen
Augustus:
• Rondetafelgesprekken over concept visie (tot nu toe 10 aanmeldingen,
plannen op belangen groepen direct te benaderen)

