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Geachte leden van de gemeenteraad, geachte leden van de commissie Bezwaar- en 
beroepschriften, 

Op 15 september jl. heeft u van onze stichting een brief met bijlagen ontvangen, waarin onder andere 
procedurele aspecten met betrekking tot de afsluiting van de Ockenrode aan de orde zijn gesteld. 

Op 10 oktober jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met de afsluiting van de Ockenrode en heeft 
het college een aantal toezeggingen gedaan, waaronder het starten van verkeerstellingen direct na 
de afsluiting. 
De gemeente heeft erop aangedrongen dat leden van het Wijkteam bij deze telling aanwezig zijn. Dit 
is voor ons bestuur pas na 8 december 2011 mogelijk. De voorgestelde tijden zijn voor de werkende 
bestuursleden niet te combineren met de werkverplichtingen. 
De telling/observaties zullen echter niet substantieel genoeg zijn om vast te stellen of de bezwaren 
met betrekking tot de veiligheidsaspecten en hinder terecht zijn. De gemeente heeft aangegeven niet 
van plan te zijn om direct betrokkenen hierover te bevragen. 

In afwachting van de resultaten van de tellingen en de informatie over de door de bewoners 
ondervonden hinder, handhaven wij onze bezwaren, zoals opgenomen in de brief van 15 september 
2011 en in de bijlagen bij de brief. Wilt u de ontvangst van deze brief schriftelijk aan ons bevestigen? 

Hoogachtend, 
namens het bestuur 

5r 
M.C. Bossers W.A. Dol e 

Voorzitter Secretaris/penningmeester 

Bijlagen: Brief d.d. 15 september 2011 en bijlagen 
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Aan de gemeenteraad van Leiderdorp 

Statendaalder 1 

2353 TH Leiderdorp 

Met bevestiging van ontvangst 

Leiderdorp, 15 september 2011 

Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. 
p/a Nijenrode 5, 2352 JJ Leiderdorp 

Telefoonnr.: 071-5890557 
INS rekeningnr.: 9113131 
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Onderwerp: Procedures MEAS-locatie en afsluiting Ockenrode 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 29 juni respectievelijk 13 juli jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen het 
besluit Hogere grenswaarde geluid en in het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank over 
het verlenen van de vrijstelling en de bouwvergunning voor de MEAS-locatie. In beide zaken heeft de 
Raad van State onze beroepen niet gegrond verklaard. 

Het is positief dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de omwonenden. Wij vinden het echter 
teleurstellend dat, hoewel wij tijdens de procedures op een aantal belangrijke punten gelijk hebben 
gekregen, zowel de Rechtbank als de Raad van State de gebreken in de procedures en de 
inhoudelijke fouten niet voldoende ernstig vinden om de door het vorige College van B&W verleende 
vrijstelling en bouwvergunning te vernietigen. 

De uitspraak is des te teleurstellender, omdat in beide zaken de Raad van State om belangrijke 
juridische en inhoudelijke punten die door ons zijn aangevoerd heendraait of zelfs niet behandelt, 
mede waardoor naar onze mening de motivering van de uitspraken gebrekkig is. De Raad van State 
heeft bijvoorbeeld belangrijke punten in een andere context beoordeeld. Het punt van het besluit 
hogere grenswaarde was in ons beroep gekoppeld aan de vrijstellingsbevoegdheid (zonder 
bevoegdheid had de vrijstelling niet gegeven kunnen worden) maar is door de Raad van State 
daarvan losgekoppeld en als apart punt beoordeeld. Dit was een sterk punt in onze zaak, net als de 
stedenbouwkundige contra-expertise. De Raad van State geeft slechts aan dat dit rapport niet 
overtuigt, maar onderbouwt niet waarom. 
Een ander belangrijk punt in het hoger beroep was de exploitatieovereenkomst met de 
projectontwikkelaar. Wij hebben aangevoerd dat de dreiging van een claim van de 
projectontwikkelaar als de overeenkomst zou worden ontbonden, ervoor gezorgd heeft dat de raad 
niet onafhankelijk heeft kunnen oordelen over de plannen vanaf 2006. Volgens de Commissie 
Bezwaar- en Beroepschriften heeft het College met het ondertekenen van de overeenkomst voordat 
er een gepresenteerd plan aan ten grondslag lag, gehandeld in strijd met de Gemeentewet. De Raad 
van State gaat in de uitspraak volledig aan dit punt voorbij. 

Wij vinden het moeilijk te begrijpen en bijzonder jammer dat het hoogste rechtscollege inzake 
bestuursrecht op deze wijze te werk is gegaan. Echter, wij hebben ons hierbij neer te leggen. 
De inzet van het Wijkteam is nu vooral gericht op het, in goed overleg met de gemeente, waarborgen 
van de belangen van de buurt tijdens de sloop-, sanerings- en bouwwerkzaamheden, zoals het 
voorkomen van schade en het beperken van overlast. 
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Op 10 augustus jl. hebben wij een gesprek gehad met de toezichthouders en de projectleider van de 
gemeente waarin wij verschillende zaken namens de buurt hebben besproken. Het gesprek met de 
vertegenwoordigers verliep in een goede sfeer. De toezichthouders verzekerden ons dat er goed 
toezicht zal worden gehouden op het uitvoeren van de sanering en de bouw. De projectleider gaf aan 
dat de buurt nader geïnformeerd zal worden, zodra meer details over de planning en uitvoering 
bekend zijn. Inmiddels is een algemene bewonersbrief door de gemeente verspreid. 

In onze brief aan de gemeente van 29 augustus jl. hebben wij de hoofdpunten van het gesprek met 
de gemeente weergegeven, alsmede een aantal actiepunten (zie bijlage 1). Op 7 september jl. 
hebben wij van het College een reactie op deze brief ontvangen (zie bijlage 2). Deze reactie is niet 
geheel compleet en geeft op een aantal punten aanleiding tot bezorgdheid. Wij hebben het College 
hierover per brief van 15 september jl. geïnformeerd (zie bijlage 3), maar willen met name het punt 
van de afsluiting van de Ockenrode en onttrekking van het gedeelte vanaf de kruising met de Van der 
Valk Boumanweg tot ter hoogte van Ockenrode 14 onder uw aandacht brengen. Immers, de 
afsluiting van de Ockenrode staat op 20 september a.s. op de agenda van Commissie 2 en komt op 
10 oktober a.s. aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering. 

In 2010 is aan de Commissie Ruimte een verkeersbesluit ter goedkeuring voorgelegd. Naar 
aanleiding van ons verzoek aan de leden van de Commissie om met verdere besluitvorming te 
wachten tot de uitkomst van de juridische procedures bekend was, is door de Commissieleden 
besloten het verkeersbesluit niet verder in behandeling te nemen. 

Conform de gang van zaken in 2010, zou voorafgaand aan het voorleggen van het besluit om de 
Ockenrode aan de openbaarheid te onttrekken, opnieuw een verkeersbesluit moeten worden 
voorbereid, aangekondigd en behandeld. Het College stelt echter in haar brief van 31 augustus 
(bijlage 2), dat een (nieuw) verkeersbesluit niet nodig is, maar dat het besluit om de weg aan de 
openbaarheid te onttrekken voldoende is. 
Dit is ons inziens niet juist; het gaat niet alleen om slechts een gedeeltelijke (permanente) onttrekking 
aan de openbaarheid van het deel van de Ockenrode vanaf de kruising met de Van der Valk 
Boumanweg tot ter hoogte van Ockenrode 14, maar ook om het wijzigen van de functie van een deel 
van de Ockenrode en het beperken van het gebruik van die weg door een bepaalde categorie 
gebruikers (automobilisten) daarvan uit te sluiten. Hiervoor is naar onze mening een verkeersbesluit 
noodzakelijk (zie bijlage 3). Pas daarna, als het verkeersbesluit door de Raad is goedgekeurd, kan 
tot afsluiting worden besloten. 

Wellicht dat het College in het belang van de bouwer probeert een verkeersbesluit te omzeilen en 
kiest voor alleen een besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het aangegeven deel van de 
Ockenrode. Dit is niet alleen feitelijk onjuist (alleen de aan de bouwer te verkopen gronden die deel 
uitmaken van de Ockenrode worden aan de openbaarheid onttrokken, van de overige gronden wordt 
de functie gewijzigd in groenvoorziening of wordt het gebruik beperkt tot voetgangers en fietsers), 
maar is ook niet de juiste gang van zaken. Bovendien dient een raadsbesluit over de onttrekking van 
een deel van de Ockenrode aan de openbaarheid conform afdeling 3.4 Awb te worden voorbereid, 
zodat belanghebbenden naar aanleiding van een concept-besluit tijdig hun zienswijze over de 
voorgestelde onttrekking aan de openbaarheid c.q. afsluiting voor gemotoriseerd verkeer kenbaar 
kunnen maken. Dit is niet gebeurd. 

Gezien de eerder gebleken weerstand en bezwaren onder de wijkbewoners tegen de afsluiting van 
de Ockenrode, is het eens te meer van belang dat de juiste procedures gevolgd worden. Hierdoor 
worden de bewoners voldoende in staat gesteld om hun zienswijze daarover c.q. bezwaren 
daartegen tijdig en gemotiveerd kenbaar te maken. Het overslaan van een verkeersbesluit en het 
achterwege laten van de voorbereiding conform afdeling 3.4 Awb van het onttrekkingsbesluit, 
betekenen niet alleen dat bewoners geschaad worden in hun belang en in hun mogelijkheden om 
een voor hen ongewenste ontwikkeling te beïnvloeden, maar ook dat de gemeenteraad 
noodzakelijke informatie mist om zorgvuldig en gemotiveerd tot onttrekking aan de openbaarheid te 
kunnen besluiten. Afsluiting en verkeer hangen zo nauw samen, dat beide aspecten niet los van 
elkaar kunnen worden gezien. 

Afsluiting van de Ockenrode heeft grote invloed op de verkeersafwikkeling in de wijk en leidt mogelijk 
tot verkeersonveilige situaties (zie bezwaarschrift van de stichting d.d. 21 april 2010, bijlage 4). 
Dit dient door de gemeente onderzocht te worden en - in het kader van het verkeersbesluit - is de 
gemeente volgens de Awb gehouden aan het onderbouwen van het besluit. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld gemotiveerd dient te worden aangegeven dat afsluiting geen nadelige invloed op de 
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verkeersafwikkeling heeft, er geen verkeersonveilige situaties ontstaan of welke maatregelen worden 
getroffen deze te voorkomen, hoe de 23 openbare parkeerplaatsen die verloren gaan, worden 
gecompenseerd, etc. Overigens, ook bij een besluit tot onttrekking aan de openbaarheid dient te 
worden nagegaan of geen afbreuk wordt gedaan aan de belangen die de Wegenverkeerswet beoogt 
te beschermen. Hieraan wordt in het voorstel aan de Raad vrijwel geheel voorbijgegaan. In dit kader 
wijzen wij er tevens op dat, strict genomen, volledige afsluiting van het desbetreffende deel van de 
Ockenrode voor autoverkeer niet noodzakelijk is om het bouwplan te kunnen realiseren en dus door 
het College ook niet als argument daarvoor mag worden aangevoerd. Dit blijkt ook uit de door de 
Raad op 24 september 2007 aangenomen motie van de W D . 

De gemeenteraad dient de benodigde informatie te hebben over de gevolgen van de afsluiting, om 
tot een zorgvuldig en afgewogen besluit te kunnen komen. 
In de uitspraak van de Raad van State en de Rechtbank wordt aangegeven dat in de MEAS-kwestie 
verschillende procedures niet goed zijn verlopen. Dat desondanks de rechtsgevolgen in stand 
worden gelaten, mag en kan geen vrijbrief zijn om in het vervolg bij de invulling van de MEAS-locatie 
de geldende procedures dan maar helemaal overboord te zetten, zoals nu het geval lijkt te zijn. 
Deze procedures zijn ingesteld voor de rechtsbescherming van de burger. Als onze gekozen 
vertegenwoordiging is de gemeenteraad het gremium dat deze rechtsbescherming moet waarborgen. 
In dat kader vragen wij u om er bij het College op aan te dringen: 
1) voorafgaand aan het besluit tot het onttrekken van een deel van de Ockenrode aan de 
openbaarheid, een verkeersbesluit op te stellen en ter inzage te leggen, overeenkomstig de eisen die 
hieraan worden gesteld, inclusief de bezwaarmogelijkheid van omwonenden die door de maatregel 
worden getroffen en 
2) een besluit tot gedeeltelijke onttrekking van de Ockenrode aan de openbaarheid conform Afdeling 
3.4 Awb voor te bereiden. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur 

W.A. Dolle M C. Bossers 
Voorzitter Secretaris/penningmeester 

Bijlagen: 4 
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T.a.v. de heer R. de Groot 

Bijlage 1 bij brief aan gemeenteraad d.d. 15-09-11 

Gemeente Leiderdorp 

Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. 
p/a Nijenrode 5, 2352 J J Leiderdorp 

Telefoonnr.: 071-5890557 
IN£: 9113131 

KvK. 28091064 

Statendaalder 1 

2353 TH Leiderdorp 

Met bevestiging van ontvangst 

Leiderdorp, 29 augustus 2010 

Onderwerp: Hoofdpunten gesprek op 10 augustus 2011 over de invulling en planning van de 
ontwikkeling van de MEAS-locatie 

Aanwezig: de heer R. de Groot, de heer N. Koots en de heer R. de Graaf namens de gemeente, 
de heer W.A. Dolle, de heer A.C.M. van der Drift, de heer P. Baptiste en mevrouw M.C. 
Bossers, namens de Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. 

Geachte heer De Groot, 

Op woensdag 10 augustus jl. hebben wij met u gesproken over de invulling en planning van de 
ontwikkeling van de MEAS-locatie. Hierna volgt een beschrijving op hoofdlijnen van wat wij hebben 
besproken en een aantal actiepunten. Als u opmerkingen en/of aanvullingen heeft op de 
samenvatting en/of de actiepunten, dan horen dit wij graag op korte termijn van u. Wij zullen deze 
opmerkingen dan in het verslag en/of de actiepunten verwerken. 

Samenvatting gesprek op 10 augustus jl. 
De heer Richard de Graaf en de heer Nelson Koots zijn toezichthouders namens de gemeente. De 
heer Roland de Groot is projectleider en aanspreekpunt voor het project. 

1. Planning van de werkzaamheden 
Over de fasering van sloop, sanering en bouw is nog niets concreets bekend. Wel staat vast dat 
de benzinepomp op 13 augustus stopt. Kort daarna zal door Shell de ontmanteling worden 
uitgevoerd; pompen en ondergrondse tanks worden weggehaald en de grond van de pomp wordt 
gesaneerd. De heer De Graaf geeft aan dat de wijk erop kan rekenen dat er scherp wordt 
toegezien op een correct uitgevoerde sanering. 
In het kader van de planning komt ook de heimethode aan de orde. Bij de gemeente is nog niet 
bekend welke heimethode de bouwer zal kiezen. Wel is bekend dat boren VA keer duurder is 
dan de traditionele heimethode. Het Wijkteam geeft aan dat vanwege de niet onderheide huizen 
aan de Ockenrode, de keuze voor boren voor de hand ligt. De heer De Groot geeft aan dat de 
bouwer waarschijnlijk liever niet voor de duurdere methode wil kiezen. Vanuit het Wijkteam wordt 
aangegeven dat de bouwer zich van tevoren had kunnen onderzoeken dat huizen in de 
omgeving niet tegen traditioneel heien bestand kunnen zijn. Het financiële argument gaat naar 
de mening van het Wijkteam niet op. De voorzitter vraagt of de gemeente hierin eisen kan 
stellen, in het kader van het beschermen van de belangen van haar burgers. Dit zal de heer De 
Groot nagaan. 
De gemeente is tevens van plan, zodra meer details over de plannen bekend worden gemaakt 
door de bouwer, de omwonenden per briefte informeren over de globale planning. Tevens zullen 
de contactgegevens van de uitvoerder/voorman van de bouwer en van de verantwoordelijken bij 
de gemeente worden opgenomen in de brief. 
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2. Saneringsplan 
Ook van het saneringsplan zijn de details niet bekend. Voor de zomervakantie was de bouwer er 
nog niet uit of er damwanden worden geplaatst. Ook is nog niet bekend hoelang men gaat 
bemalen. Dit is van belang voor de omringende woningen die op houten heipalen zijn gebouwd. 
Bij bemaling kan het grondwaterpeil zover zakken dat de heipaalkoppen droog komen te staan. 
Duurt dit 2 weken of langer, dan is er het risico van een schimmelinfectie van de heipalen. 
Het saneringsplan dat een aantal jaren geleden is opgesteld, is wel goedgekeurd door de 
Provincie en de Milieudienst. De Milieudienst houdt namens de gemeente toezicht op de 
saneringswerkzaamheden. Het Wijkteam vraagt of de laatste gegevens van een 
bodemonderzoek van 1 Vz a 2 jaar geleden bekend zijn. De heer De Groot zal dit nagaan bij de 
Milieudienst. 

3. Vergunningsbepalingen om schade en overlast te beperken 
Er komt een omgevingsvergunning voor de aan- en afvoer bij de bouwplaats. De verkeersstroom 
zal via de Van der Valk Boumanweg afgewikkeld worden, de Tollenaersingel, Nijenrode en 
Ockenrode blijven zo buiten schot. Hiermee probeert men de overlast te beperken. Het Wijkteam 
vraagt zich af welke andere maatregelen en bepalingen zijn opgenomen om schade en overlast 
te beperken. Deze details kunnen niet tijdens de bespreking worden genoemd. De heer De Groot 
geeft aan dat hij eventueel wel een kopie van de vergunning aan het Wijkteam kan sturen. Het 
Wijkteam wil graag over deze gegevens beschikken, om de omwonenden goed te kunnen 
informeren. Er wordt niet concreet afgesproken dat een kopie naar het Wijkteam wordt gestuurd. 
Vanuit het Wijkteam komt de vraag of er in de vergunning is bepaald dat voetgangers aan de 
kant van de MEAS-locatie een veilige doorgang hebben naar de oversteekplaats bij de kruising 
Van der Valk Boumanweg/Laan van Ouderzorg. In de huidige situatie is het al niet mogelijk om 
met een rolstoel, rollator of kinderwagen te passeren en moet over het terrein van de pomp 
worden gelopen. Deze mogelijkheid vervalt, als de pomplocatie onderdeel wordt van de 
bouwplaats. Aangezien het een onderdeel is van de hoofdroute naar bijvoorbeeld de Santhorst 
en is een goede doorgang op dit punt zeer belangrijk. De heer De Groot zal nagaan of hierin is 
voorzien in de vergunningsbepalingen. 

4. Weigering aansprakelijkstelling door projectontwikkelaar 
Een aantal omwonenden heeft per aangetekende post een aansprakelijkstelling naar de 
projectontwikkelaar gestuurd, met daarbij het verzoek om een nulmeting van hun pand. De 
stukken zijn door de projectontwikkelaar geweigerd. De heer De Groot geeft aan dat hij de 
bouwer telefonisch niet kon bereiken; volgens een antwoordapparaat was vanwege vakantie het 
kantoor gesloten. Dat zou de reden kunnen zijn dat de brieven retour zijn gekomen (noot: als de 
postbezorger iemand niet thuis treft, laat hij een bericht achter dat de geadresseerde gedurende 
3 weken de stukken op een nabijgelegen postkantoor/-agentschap kan ophalen). De heer De 
Groot dacht dat de projectontwikkelaar, in verband met zijn verzekering, wel van plan was een 
opname bij de omwonenden te gaan doen. Hij was hier niet geheel zeker van. De heer De Groot 
zal dit nagaan bij de projectontwikkelaar en het Wijkteam hierover informeren. Dit is van belang 
voor de omwonenden; als de projectontwikkelaar/bouwer geen nulmeting laat uitvoeren, moeten 
de omwonenden tijdig zelf actie ondernemen op dit punt. 

5. Afspraken klankbordgroep 
In 2008 is een aantal klankbordgroepbijeenkomsten geweest, waarin afspraken zijn gemaakt met 
direct omwonenden over de inrichting van het buitenterrein. Het Wijkteam vraagt om bevestiging 
van de gemeente, dat deze afspraken met omwonenden worden gerespecteerd en zijn 
opgenomen in de uitvoering van de bouwplannen. De heer De Groot meent dat deze afspraken 
onderdeel zijn van de stukken bij het door de gemeenteraad goedgekeurde plan. Bij het 
Wijkteam is hierover twijfel. De heer De Groot zal nagaan of de afspraken onderdeel uitmaken 
van het bouwplan en dit aan het Wijkteam terugkoppelen. 
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6. Elzen aan de Ockenrode 
In het verleden is sprake geweest van het tijdelijk verplaatsen van de drie elzen tussen het 
rosarium en de showroom van het huidige gebouw. De elzen blijven staan. Bij de bomen komt 
een opslag van materialen, zodat beschadiging door bijvoorbeeld vrachtwagens voorkomen 
wordt. 

7. Verkeersbesluit 
De Ockenrode tussen showroom en rosarium wordt onderdeel van de bouwplaats en wordt deels 
bebouwd. Het betreffende gedeelte van de openbare weg moet bij raadsbesluit onttrokken 
worden aan de openbare weg, om onderdeel van de bouwplaats uit te kunnen maken. Een 
eerder Verkeersbesluit is in april 2010 door de raad niet in behandeling genomen, in verband met 
de nog lopende gerechtelijke procedures. Er dient een nieuw Verkeersbesluit te komen. In 
beginsel is het Wijkteam niet van plan hiertegen bezwaar aan te tekenen. Het bestuur sluit niet 
uit dat individuele bewoners wèl bezwaar maken, omdat bij een aantal bewoners weerstand 
tegen de afsluiting bestaat. Hierop heeft het bestuur uiteraard geen invloed. 

Actiepunten 
• De heer De Groot gaat na in hoeverre de gemeente eisen aan de bouwer kan stellen wat betreft 

de heimethode; 
• De heer De Groot gaat na van welke periode de bodemonderzoeksresultaten dateren, waarover 

de Provincie en de Milieudienst hebben geoordeeld. Er zouden recente gegevens uit 2008/2009 
toegevoegd moeten zijn; 

• Het Wijkteam wordt door de gemeente geïnformeerd over de sanering, met name over de 
damwanden en/of bemalingstijd; 

• De heer De Groot gaat na of de afspraken met de klankbordgroep over de inrichting van het 
buitenterrein integraal zijn opgenomen in het bouwplan dat uitgevoerd gaat worden en informeert 
het Wijkteam hierover; 

• De heer De Groot gaat na of de projectontwikkelaar/bouwer een nulmeting laat uitvoeren voor 
aanvang van de werkzaamheden en informeert het Wijkteam zo spoedig mogelijk hierover; 

• De heer De Groot gaat na of een veilige doorgang voor voetgangers langs de bouwlocatie is 
opgenomen in de vergunningsbepalingen en geeft dit door aan het Wijkteam. 

De algemene afspraak is dat de gemeente het Wijkteam blijvend zal informeren over de concrete 
invulling van de planning en werkzaamheden, zodra deze bij de gemeente bekend zijn. 

Wij zijn voornemens binnenkort een korte brief aan de fracties in de gemeenteraad te zenden waarin 
we ondermeer zullen aangeven dat het Wijkteam met de gemeente in gesprek blijft, om in overleg 
schade en overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken en omwonenden adequaat te kunnen 
informeren. Wij willen het verslag en de actiepuntenlijst als bijlagen meezenden. 

Als wij op 6 september a.s. geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij ervan dat u zich kunt 
vinden in onze weergave. 
Wij stellen het op prijs als u ons binnenkort nader informeert over de actiepunten. 

Met vriendelijke groet, 
St. Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. 

W.A. Dolle 
Voorzitter 
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Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o 
De heer W A . Dolle 
Nijenrode 5 
2352 JJ LEIDERDORP 

datum 31 augustus 2011 
kenmerk 2011002433 
betreft Ontwikkeling Meas-locatie 

Geachte heer Dolle, 

Wij hebben uw brief van 29 augustus 2010 in goede orde ontvangen U doet hierin verslag 
van het overleg tussen gemeente en wijkteam en vraagt ons om een reactie op de 
afgesproken actiepunten. Met deze brief reageren wij op uw veizoek. Daarnaast informeren 
wij u over het verloop van het bouwproces 

Planning & werkzaamheden 
Het Shell-station is de afgelopen weken ontmanteld. Bouwbedrijf De Lange - Van der Plas 
gaat medio september begint met de sloopwerkzaamheden, die circa vier weken duren. 
Daarna wordt begonnen met de sanering van het terrein. Deze werkzaamheden duren 
minimaal 4 weken. Naar veavachttng wordt dan eind november/ december gestart met de 
bouw van het appartementencomplex. 

Naar de heimethode wordt nog onderzoek gedaan. Hiervoor worden enkele boringen 
uitgevoerd De uitkomsten zijn leidend voor de methode va'n het heien. De gemeente krijgt het 
rapport uiteindelijk ter informatie toegestuurd. Hst bouwbedrijf bekijkt nadrukkelijk naar de 
mogelijkheid om de heipalen te boren. Ook de keuze tussen bemalen of plaatsen van 
damwanden is nog object van onderzoek. De omliggende bebouwing wordt hierbij betrokken. 
Alle onderzoeken wordt uitgevoerd door externe gespecialiseerde onderzoekbureaus. Over 
het saneringsplan kunnen we melden dat de Milieudienst dergelijke ontwikkelingen in de 
gaten houdt en periodiek controleert. De Milieudienst houdt ook toezicht op de sanering 

Vergunning 
Het college heeft voor de sloop en de sanering vergunning veneend, evenals voor de 
inrichting van het bouwterrein tijdens deze werkzaamheden Binnenkort vraagt bouwbedrijf De 
Lange - Van der Plas een vergunning aan voor het bouwterrein tijdens de 
bouwwerkzaamheden. De inrichting is in overleg met de gemeente afgestemd 
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Aansprake l i jkhe id / nu l -met ing 
Veel bewoners hebben het bouwbedrijf aansprakelijk gesteld voor eventuele schades. Het 
bouwbedrijf laat een gespecialiseerd bureau onderzoeken van welke woningen een 
bouwkundige binnen- en/pf buitenopname moeten worden gemaakt Ook de verzekering 
wordt hierbij betrokken. Op basis van deze informatie worcft bepaald welke zaken bij welke 
woningen opgenomen worden Een gespecialiseerd bureau zal de opnames uitvoeren. Hel 
bouwbedrijf informeert de bewoners hierover 

Communicatie 
Wij hebben met het bouwbedrijf afgesproken dat deze de bewoners per brief over belangrijke 
onderwerpen informeert Hierbij kunt u denken aan net aankondigen van werkzaamheden en 
het doorgeven van een contactpersoon op het bouwterrein in het geval van directe klachten. 

Afspraken k lankbordgroep 
Over de inrichting van de openbare ruimte en het binnenterrein hebben wij met het 
bouwbedrijf afspraken gemaakt Deze inrichting moet nog door het bouwbedrijf nader 
uitgewerkt worden Dit gebeurt op zijn vroegst in de loop van 2012 De inrichting van de 
openbare ruimte staal namelijk aan het eind van het bouwproject op de planning. 

Elzen 
De elzen aan de Ockenrode komen buiten het bouwterrein te staan De aanwezige 
parkeerplaats wordt gebruikt voor opslag van goederen en voor het parkeren voor het 
bouwpersoneel. 

A fs lu i t ing Ockenrode 
Voorde bouwwerkzaamheden moet de Ockenrode worden afgesloten Besluitvorming over 
deze afsluiting (formeel heet dat 'onttrekking aan de openbaarheid) vindt plaats in de 
raadsvergadering van 10 oktober aanstaande Onder punt 7 noemt u een nieuw te nemen 
verkeersbesluit Een nieuw verkeersbesluit is echter niet nodig, het besluit om de weg aan de 
openbaarheid te onttrekken is voldoende.. 
Voorafgaand aan de raadsvergadering behandelt de commissie Ruimte op 20 september de 
zaak De dag na publicatie van het besluit mogen wij de Ockenrode afsluiten. In onderling 
overleg met het bouwbedrijf zullen wij de exacte datum bepalen. De afsluiting wordt in ieder 
geval tijdig en met borden ter plaatse aangegeven 

Ik ga ervan uit dat ik u duidelijk heb geïnformeerd over de actiepunten. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met Roland de Groot Hij is te bereiken via (071) 54 58 
523 of per e-mail rdegrool@leiderdorp.nl. 

Hoogachtend. 
burgemeester en wethouders. 

A.H. Schouten 
burgemeester secretaris 
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Met bevestiging van ontvangst 

Leiderdorp, 15 september 2011 

Onderwerp: Uw brief d.d. 31 augustus, kenmerk 2011U02433, Ontwikkeling MEAS-locatie 

Geacht College, 

In uw brief van 31 augustus jl., welke wij op 7 september hebben ontvangen, reageert uw College op 
de weergave van het gesprek met onder andere de heer De Groot op 10 augustus jl. 

In de brief is ingegaan op een groot aantal openstaande punten. Er is echter nog een aantal 
onduidelijkheden: 

• Het is positief dat de bouwer serieus kijkt naar de heimethode. Er wordt niet duidelijk in 
hoeverre de gemeente juridisch gezien hierin een rol kan spelen (actiepunt 1); 

• Er is geen informatie opgenomen over de recente bodemonderzoeksresultaten (actiepunt 2); 
• De heer De Groot heeft mondeling doorgegeven dat een voetpad begaanbaar voor 

voetgangers met kinderwagens en rolstoelgebruikers langs het bouwterrein aan de Van der 
Valk Boumanweg beschikbaar komt. Graag zien wij dit nog schriftelijk bevestigd (actiepunt 

Afspraken klankbordgroep 
Wij hebben tijdens het gesprek op 10 augustus gevraagd om een bevestiging van het opnemen van 
de gemaakte afspraken over de inrichting van de buitenruimte. Deze afspraken zijn gemaakt met 
leden van de klankbordgroep (direct omwonenden), bestuursleden van de stichting Wijkteam 
Ockenrode/Nijenrode e.o., vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar en vertegenwoordigers 
van de gemeente. Deze bevestiging zien wij niet terug in uw brief. 
De gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen, waarbij de gemeente erop toeziet dat dit in de 
uitwerking correct gebeurt. Afwijking van de afspraken kan alleen na overleg met en instemming van 
de wijk. 

Verkeersbesluit 
Het bevreemdt ons zeer dat een verkeersbesluit nu niet nodig is, terwijl dat in 2010 wel aan de orde 
was. Er is immers in de wetgeving niets veranderd ten opzichte van 2010, toen een verkeersbesluit 
wel aan de orde was, voorafgaand aan een besluit tot onttrekking van een deel van de Ockenrode 
aan de openbaarheid. Ook de Commissie bezwaar- en beroepschriften geeft in het advies d.d. 27 
augustus 2009 aan dat voor de verkeersafsluiting van de Ockenrode het College een verkeersbesluit 
op grond van de Wegenverkeerswet zal moeten nemen. 

Een verkeersbesluit is naar onze mening ook nodig. Immers, van het gedeelte van de Ockenrode 
vanaf de kruising met de Van der Valk Boumanweg tot ter hoogte van Ockenrode 14, worden in feite 
alleen de aan de projectontwikkelaar te verkopen gronden en de gronden waarop een 
groenbestemming zal worden gevestigd permanent aan deze weg onttrokken. Hiervan worden alleen 
de aan de projectontwikkelaar te verkopen gronden ten behoeve van de realisering van het bouwplan 
ook permanent aan de openbaarheid onttrokken, zoals uw College zelf in het voorstel aan de Raad 
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d.d. 30-08-2011 aangeeft. De in uw voorstel gegeven argumenten voor onttrekking aan de 
openbaarheid gelden dan ook alleen voor deze gronden. 

Het gebruik van de overige gronden van de Ockenrode wordt in eerste instantie beperkt tot 
voetgangers en fietsers; automobilisten wordt het gebruik ontzegd. Dit laatste kan overigens nog 
veranderen wanneer eventueel uitvoering wordt gegeven aan de motie van de W D die door de Raad 
op 24 september 2007 is aanvaard. Het gaat dus niet alleen om een gedeeltelijke onttrekking aan de 
openbaarheid maar ook om het wijzigen van de functie van een deel van de Ockenrode en het 
beperken van het gebruik van die weg door een bepaalde categorie gebruikers (automobilisten) 
daarvan uit te sluiten. Hiervoor is een verkeersbesluit noodzakelijk. 

Dit betekent dat bijvoorbeeld gemotiveerd dient te worden aangegeven dat afsluiting geen nadelige 
invloed heeft op de verkeersafwikkeling en er geen verkeersonveilige situaties ontstaan of met welke 
te treffen maatregelen deze worden voorkomen, hoe de 23 openbare parkeerplaatsen die verloren 
gaan, worden gecompenseerd, etc. Deze informatie heeft de Raad nodig om tot een zorgvuldig en 
afgewogen besluit te komen. Pas daarna, als het verkeersbesluit door de Raad is goedgekeurd, kan 
tot afsluiting worden besloten. In dit kader wijzen wij erop dat, strict genomen, volledige afsluiting van 
het desbetreffende deel van de Ockenrode voor autoverkeer niet noodzakelijk is om het bouwplan te 
kunnen realiseren en dus ook niet als argument daarvoor mag worden aangevoerd. Dit blijkt ook uit 
de door de Raad aangenomen motie van de W D . 

Daarnaast zijn wij van mening dat dat ingevolge artikel 11, tweede lid van de Wegenwet op de 
voorbereiding van een besluit tot onttrekking van een deel van de Ockenrode aan de openbaarheid 
Afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. Uw College geeft zelf in het raadsvoorstel van 30 
augustus 2011 onder 1.2 aan dat ook het te nemen besluit om een openbare weg aan de 
openbaarheid te onttrekken is aan te merken als besluit waartegen op grond van de Awb bezwaar en 
beroep kan worden aangetekend. Dit betekent dat eerst een ontwerp-besluit gedurende zes weken 
ter inzage moet worden gelegd binnen welke termijn door belanghebbenden zienswijzen kunnen 
worden ingediend. Pas dan kan een besluit dat eerst door de Commissie Ruimte is behandeld door 
de Raad worden genomen en vervolgens worden gepubliceerd. Dit is niet gebeurd. 

Tenslotte merken wij op dat de passage onder "Voorgeschiedenis" in het voorstel aan de Commissie 
Ruimte niet strookt met de feitelijke gang van zaken. Op 18 oktober 2005 is door het (toenmalige) 
college een exploitatie-overeenkomst gesloten met Holdingmaatschappij D. van der Plas bv, op 9 juli 
2008 is door het (vorige) college een aanpassing van deze exploitatieovereenkomst getekend. 

Wij verzoeken u om ons tijdig, voor de vergadering van de Commissie Ruimte schriftelijk te 
informeren over de motivatie c.q. legitimatie om een verkeersbesluit buiten beschouwing te laten. 
Daarnaast verzoeken wij u om ten aanzien van het besluit tot het onttrekken van een deel van de 
Ockenrode aan de openbaarheid, het voorstel aan de Raad in te trekken en de juiste procedure(s) 
hiervoor te starten. 

Wij zien uw spoedige reactie graag tegemoet. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur 

W.A. Dolle M.C. Bossers 
Voorzitter Secretaris/penningmeester 
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Met bevestiging van ontvangst 

Leiderdorp, 21 april 2010 

Onderwerp: Bezwaarschrift inzake Verkeersbesluit afsluiting deel Ockenrode 
d.d. 08-03-2010 

Geacht College, 

Volgens de openbare aankondiging in het Leiderdorps Weekblad van 10 maart 2010 heeft het vorige 
College op 2 maart 2010 besloten het gedeelte van de Ockenrode tussen Nijenrode en Van der Valk 
Boumanweg permanent af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het besluit is op 8 maart 2010 
ondertekend. Het besluit ligt vanaf 10 maart gedurende zes weken tot 22 april 2010 ter inzage in het 
gemeentehuis, gedurende welke periode belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen bij 
uw College. 

Beoogd doel met besluit tot afsluiting deel Ockenrode 

Volgens de aankondiging maakt het verkeersbesluit deel uit van het plan voor woningbouw op de 
zogenaamde MEAS-locatie, waarmee de gemeenteraad op 28 april 2008 akkoord is gegaan. Dit 
bouwplan van Groosman partners, architecten te Rotterdam, voorziet in de oprichting van een 
woongebouw van 60 wooneenheden (18 huur- en 42 koopwooneenheden) met bijbehorende 
parkeerplaatsen en bergruimten op deze locatie. Zoals u bekend is uit ingediende zienswijzen, 
inspraakreacties en bezwaarschriften, hebben omwonenden en andere wijkbewoners grote 
bezwaren tegen dit bouwplan. De Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. (hierna: 'Wijkteam' of 
'wij') treedt in dezen als hun belangenbehartiger en woordvoerder op. 

Onderwerp bezwaarschrift 

Naar aanleiding van de openbare aankondiging heeft het Wijkteam op 15 maart 2010 kennis 
genomen van bovenvermeld verkeersbesluit met de daarbij behorende situatietekening. Mede op 
grond hiervan hebben wij besloten dit bezwaarschrift in te dienen. De hierin aangegeven bezwaren 
en ovenwegingen betreffen de totstandkoming en inhoud van het door het vorige College genomen 
verkeersbesluit alsmede het doel dat met dit besluit wordt beoogd. 

Maatschappelijk draagvlak voor bezwaarschrift. 

Naast de bewoners van de Ockenrode, Nijenrode en omliggende straten zoals de Tollenaersingel en 
Bij- en Voordorp, vertegenwoordigen wij als Wijkteam in dezen ook nu weer bewoners van de Van 
der Valk Boumanweg, Rijnenburg, Rosenburg, Haaghuishof, Kleigaarde, Dijkgravenlaan, Laan van 
Ouderzorg en het Waardeiland, die in deze zaak gezamenlijk met de Stichting Wijkteam 
Ockenrode/Nijenrode e.o. optrekken. Deze hebben ons gemachtigd namens hen op te treden om in 
dezen de algemene en collectieve belangen en hun persoonlijke belangen te behartigen. 

1/4 



Het Wijkteam is officieel als 'Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o.' geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nr. 28091604. Volgens de daar gedeponeerde statuten behartigt de Stichting 
"de belangen van omwonenden/bewoners van de Ockenrode/Nijenrode en omgeving bij 
gemeentelijke en provinciale overheden, zodat de belangen, wensen en behoeften van de 
wijkbewoners bij het proces van voorbereiding en uitvoehng van ontwikkelingsplannen van lokale en 
provinciale overheden onder de aandacht worden gebracht". Het Wijkteam is van mening dat het, 
gelet op zijn statutaire doelstelling en de aard van zijn feitelijke werkzaamheden, de aard van het 
genomen besluit en het daarmee beoogde doel, de context waarin dit besluit dient te worden 
geplaatst en de gevolgen ervan, als belanghebbende dient te worden beschouwd. 

Standpunt ten aanzien van verkeersbesluit 

Wij zijn van mening dat het besluit niet genomen had mogen worden omdat: 
• de besluitvorming qua gevolgde procedure niet voldoet aan de eisen die de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) daaraan stelt; 
• het besluit inhoudelijk niet voldoet aan de eisen die de Awb daaraan stelt, met name niet ten 

aanzien van de aspecten zorgvuldigheid, motivering en belangenafweging; 
• er onvoldoende aanleiding is het verkeersbesluit nu al te nemen; 
• voorwaarden voor het van kracht worden ontbreken; 
• als gevolg van dit besluit omwonenden onevenredig in hun belangen dreigen te worden 

geschaad. 

Toelichting en nadere detaillering standpunt 

Procedure 
In het besluit wordt verwezen naar bepalingen in onder meer de Awb. Een ontwerp van het te nemen 
besluit en de daarop betrekking hebbende relevante stukken zijn niet gedurende de daarvoor 
geldende periode ter inzage gelegd, conform hoofdstuk 3.4 van de Awb ('Uniforme openbare 
voorbereidingsperiode'). Belanghebbenden zijn daardoor niet in de gelegenheid gesteld hun 
zienswijze inzake dit besluit aan uw College kenbaar te maken. 

Inhoud besluit 

• Ten onrechte wordt gesteld dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het gedeeltelijk 
permanent afsluiten van de Ockenrode. Dit blijkt noch uit het raadsbesluit dat op 24 september 
2007 is genomen noch uit dat van 28 april 2008. De Raad heeft ook niet door middel van een 
apart formeel besluit met de gedeeltelijke afsluiting van de Ockenrode ingestemd. 

• De bijgevoegde tekening is onduidelijk; met name wordt niet aangegeven welke parkeerplaatsen 
komen te vervallen en hoeveel. 

• Een deugdelijke motivatie waaruit blijkt waarom het nodig is om op basis van artikel 2 van de 
Wegenverkeerswet de veiligheid op de weg te verzekeren voor weggebruikers, ontbreekt. Uit 
geen van de aangegeven overwegingen en voorgestelde maatregelen blijkt dat de beoogde 
permanente afsluiting noodzakelijk is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid of anderszins. 
De Ockenrode, Nijenrode en de Tollenaersingel zijn al veilige wegen en het kruispunt 
Ockenrode/Van der Valk Boumanweg/Laan van Ouderzorg is goed beveiligd want 
verkeerstromen worden daar gereguleerd via stoplichten. Dat, zoals feitelijk wordt gesuggereerd, 
de oprichting c.q. aanwezigheid van het beoogde appartementencomplex op de hoek 
OckenrodeA/an der Valk Boumanweg noopt tot de afsluiting omdat anders de veiligheid van 
weggebruikers op genoemde wegen en het aangegeven kruispunt niet meer voldoende is 
verzekerd, wordt niet aangetoond of zelfs maar aannemelijk gemaakt. 

• Ook een goede verkeerstechnische onderbouwing, die is gebaseerd op verkeersgegevens en 
waaruit blijkt dat de voorgestelde afsluiting, verkeerstechnisch bezien, noodzakelijk c.q. gewenst 
is, ontbreekt. Het onttrekken van gronden aan de Ockenrode in verband met verkoop aan de 
projectontwikkelaar vormt, verkeerstechnisch bezien, geen reden om het resterende (overgrote) 
deel van de Ockenrode permanent af te sluiten. De aangenomen motie van de W D waarin is 
vastgelegd dat de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer de wijk uit wordt opgeheven indien de 
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afsluiting duidelijk leidt tot problemen voor wijkbewoners die de wijk uit willen, geeft al aan dat de 
afsluiting verkeerstechnisch niet noodzakelijk is. 

• Het is ook niet nodig om de verkeersveiligheid voor weggebruikers nog te 'bevorderen' tijdens de 
sloop- en bouwwerkzaamheden, zoals wordt aangegeven, evenmin als het noodzakelijk is om de 
Ockenrode permanent af te sluiten tijdens die werkzaamheden om de veiligheid van 
weggebruikers te kunnen verzekeren. 

• Daarentegen zal als gevolg van afsluiting de veiligheid op de Nijenrode, het overblijvende deel 
van de Ockenrode en de Tollenaersingel afnemen door de te verwachten toename van 
gemotoriseerd verkeer op die wegen. Bovendien, de Nijenrode is vrij recent door de gemeente 
door middel van verkeersdrempels tot woonerf gevormd. Daarbij komt nog dat de Nijenrode twee 
nauwe en scherpe bochten heeft, die verkeersremmend werken. Hierdoor is deze straat niet erg 
geschikt voor het afwikkelen van gemotoriseerd verkeer door de wijk. 

• Ook zal de veiligheid op de Van der Valk Boumanweg ter hoogte van de kruispunten met de 
Nijenrode en de Tollenaersingel afnemen door de daar te verwachten toename van 
gemotoriseerd verkeer als gevolg van de afsluiting. Daarnaast zal het concentreren van in- en 
uitgaand gemotoriseerd wijkverkeer op deze (niet door stoplichten gereguleerde) kruispunten 
leiden tot nog meer filevorming op de Van der Valk Boumanweg dan thans al het geval is. Een 
verminderde doorstroming van gemotoriseerd verkeer zal ook leiden tot meer luchtvervuiling als 
gevolg van een grotere uitstoot van schadelijke stoffen. 

• Dat de Ockenrode in de toekomst niet meer nodig is voor gemotoriseerd verkeer van en naar het 
nog op te richten appartementencomplex is geen argument voor een afsluiting die de gehele wijk 
aangaat. Het af te sluiten deel van de Ockenrode wordt door wijkbewoners en bezoekers al 
decennialang gebruikt om de wijk in en uit te gaan. Door de afsluiting van de Ockenrode wordt 
dat voor hen moeilijker, doordat er slechts twee volwaardige in- en uitgangen overblijven (de 
Loevestein is geen volwaardige in- en uitgang). Daarnaast nemen de verkeersintensiteit en de 
filevorming op de Van der Valk Boumanweg waarop de Nijenrode en de Tollenaersingel 
uitkomen, nog steeds duidelijk toe waardoor de ontsluiting van de wijk ook nog eens extra wordt 
bemoeilijkt. 

• De twee resterende in- en uitgangen zijn bovendien nog geen 15 meter van elkaar verwijderd 
waardoor volledige afsluiting van de wijk voor gemotoriseerd verkeer niet valt uit te sluiten 
wanneer daar op de Van der Valk Boumanweg ter plaatse, door wat voor oorzaak dan ook, een 
blokkade ontstaat. 

Onvoldoende aanleiding voor verkeersbesluit 
Er is naar onze mening ook geen aanleiding om nu al een verkeersbesluit te nemen. Zoals uw 
College bekend is, lopen er momenteel (al) twee juridische procedures waarin binnen afzienbare tijd 
een gerechtelijke uitspraak kan worden verwacht. Deze uitspraken zullen bepalend zijn of de 
verleende bouwvergunning en vrijstelling gehandhaafd kunnen blijven of niet; met andere woorden of 
er binnen afzienbare tijd gebouwd kan worden of niet. Tijdens de vergadering van de Commissie 
Ruimte op 13 april j l. werd bij de behandeling van het collegevoorstel om delen van de Ockenrode 
aan de openbaarheid te onttrekken, duidelijk dat vrijwel alle fracties dat voorstel prematuur vinden. 
Ook de daarbij aanwezige wethouders van het (inmiddels) vorige College gaven toe dat er voor een 
besluit over dat voorstel momenteel geen noodzaak is. Hetzelfde geldt voor het onderhavige 
verkeersbesluit. 

Ontbreken van voorwaarden 
Voorwaarden voor het van kracht worden van het verkeersbesluit zijn niet in het besluit opgenomen. 
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Gevolgen van besluit voor omwonenden 
Tegen het doel dat met de onderhavige verkeersbesluit wordt beoogd, te weten de oprichting van het 
bestreden appartementencomplex, hebben omwonenden grote bezwaren. Het gaat om een project 
van private partijen waarvoor geen noodzaak bestaat, zoals het vorige College zelf heeft 
aangegeven. Omwonenden zijn van mening dat zij door de gedeeltelijke permanente afsluiting van 
de Ockenrode in combinatie met de realisering van het beoogde bouwplan onevenredig in hun 
belangen zullen worden geschaad. Hieraan wordt volledig voorbijgegaan. Voor de bezwaren 
alsmede de gronden en overwegingen waarop die berusten, wordt, in aanvulling op het 
bovenstaande, tevens verwezen naar ons beroepschrift betreffende de beschikking op bezwaar d.d. 
27 januari 2010 dat in uw bezit is. Dit dient hier, voor zover relevant, als geheel herhaald en ingelast 
te worden beschouwd. 

Met de afsluiting wordt ook geen duidelijk algemeen belang gediend maar voornamelijk het belang 
van de beide private partijen die bij het project zijn betrokken. Wij zijn van mening dat vanuit het 
oogpunt van algemeen belang afsluiting zelfs ongewenst is, gelet op de hierboven onder 'Inhoud 
besluit' aangegeven nadelige gevolgen van de afsluiting (verminderde toegankelijkheid van de wijk, 
gevaar voor afsluiting van wijk, afname van verkeersveiligheid in wijk en verminderde doorstroming 
van gemotoriseerd verkeer op de toch al drukke Van der Valk Boumanweg, gepaard met een afname 
van de verkeersveiligheid). 

Verzoek 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u de genomen beslissing inzake het gedeeltelijk afsluiten van 
de Ockenrode te heroverwegen met inachtneming van de hierboven aangegeven argumenten en 
overwegingen en het genomen besluit te herroepen. 

Indien nog gewenst, zijn wij gaarne bereid dit bezwaarschrift nader toe te lichten, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk. Ook houden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om, zo dit nodig mocht blijken te zijn, 
of nieuwe informatie daartoe aanleiding geeft, in het eventuele verdere verloop van de procedure de 
in dit bezwaarschrift aangevoerde bezwaren en argumenten tegen het verkeersbesluit d.d. 08-03-
2010 verder aan te vullen. 

Ook wijzen wij u erop dat wij, indien daarvan sprake is, de bezwaren van andere indieners van 
bezwaarschriften die ons in de MEAS-zaak gemachtigd hebben, overnemen. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur 

W.A. Dolle M.C. Bossers 
Voorzitter Secretaris/penningmeester 

4/4 


