
Leiderdorp 30 augustus 2012 
 
 
 
Geachte heer Wassenaar, 
 
 
Op de vergadering van 28 augustus van de commissie ruimte is door alle fracties 
aangegeven dat de overlast van de kroeg beëindigd moet worden. 
De meest hinderlijke overlast- lawaai van aangeschoten kroegverlaters-  kan alleen 
beëindigd worden door geen horeca 2 toe te staan 
Maar los daarvan zijn ook de volgende zaken nodig. 

1. De deur en de ramen moeten zoveel mogelijk gesloten blijven. De heer de Waard 
heeft ter vergadering terecht opgemerkt dat met open ramen en deuren het 
geluid heel hinderlijk de straat ingalmt.  

2. De scooters mogen niet op de stoep geparkeerd worden.  
3. De fietsen mogen niet meer zo geparkeerd worden dat ze de doorgang blokkeren 

of om kunnen vallen tegen geparkeerde auto’s aan. 
4. Er mag niet meer geschonken worden na sluitingstijd.  

 
Ik vermoed dat de fracties graag voor 10 september van u horen hoe en op welke 
termijn u dit gaat regelen.  
Ik merk op dat uw eerdere uitgangspunt zoals geformuleerd in de reactie op de 
zienswijzen  (dat de parkeeroverlast wordt getolereerd)  dan dus gelukkig verlaten 
wordt.  
Niet alleen de raad, maar ook de buurt zal graag horen hoe u het bovenstaande gaat 
regelen. Daarbij zal onder andere aan de orde komen hoe de parkeerruimte voor fietsen 
geregeld wordt (fietsenrekken op straat?). Een voorlichtingsbijeenkomst over alle 
aspecten van de kroeg ligt voor de hand. 
 
Ten slotte geef ik u in overweging om voor 10 september met de eigenaar (nogmaals) te 
overleggen over de dakopbouw en de horeca-1 bestemming. 
Een compromis is ook in zijn belang. Als hij geen compromis accepteert dan volgen er 
beroepsprocedures (van de eigenaar of van ons) en gaan de volgende vervelende zaken 
gebeuren. 

1. De beroepsprocedures zullen langdurig en duur zijn. Gezien de duidelijke 
belangen van de buurt  is het  uiterst onwaarschijnlijk dat hij zal mogen 
verbouwen tijdens die procedures.  

2. We zullen eisen dat er  binnen de kroeg een sluis komt om te voorkomen dat het 
geluid van de kroeg bij binnenkomen en verlaten de straat ingalmt. Dat daar in 
deze kroeg geen ruimte voor is (omdat er ook al ruimte nodig is voor de trap naar 
boven) onderstreept dat het plan om in een rustige woonwijk een garagebox om 
te bouwen naar een woonhuis annex café veel te hoog gegrepen is. 

3. We zullen bij de Raad van State gehoor vinden voor ons standpunt dat er hier 
geen “horeca 2” aanwezig mag zijn.  Immers, het overgangsrecht heeft de 
kroegeigenaar beschermd tegen optreden van de Gemeente: nu de periode van 
overgangsrecht eindigt (bij het nieuwe bestemmingsplan)  houdt ook de 
beschermende werking van het overgangsrecht  op. Belangen kunnen nu in 
redelijkheid worden afgewogen.  De lange duur dat de kroeg er al staat is is dan 



slechts 1 van de argumenten die in de redelijkheids-afweging een rol spelen en 
zal dan niet zwaar wegen omdat de gemeente, zoals gezegd, gewoon niet kon 
optreden. In redelijkheid  is er totaal geen kans dat horeca 2 zal worden 
toegestaan in deze woonbuurt. 
De kroegeigenaar zal na zo’n uitspraak van de Raad van State alles verliezen.  U 
zult  immers na zo’n uitspraak van de Raad van State  en zijn eerdere weigering 
van een compromis, niet meer verplicht en geneigd  zijn een horeca-1 toe te 
staan. 

4. Formele klachten zullen niet alleen ingediend gaan worden over aangeschoten 
schreeuwer die ’s nachts de kroeg verlaten maar zullen worden ingediend over 
elke harde prater ’s nachts, dus ook over telefoongesprekken buiten. 

5. U zult wegens het dan ontbreken van vertrouwen in de buurt  op een goede 
afloop geen fietsenrek kunnen plaatsen zodat bezoekers die op de fiets komen tot  
in de Hoofdstraat zullen moeten lopen om hun fiets goed te kunnen stallen. Over 
elke hinderlijk op de stoep geparkeerde fiets gaan we klagen. Heel onaangenaam 
allemaal. 

6. We zullen bezwaar aantekenen tegen alle extra activiteiten waarvoor een 
vergunning/melding  nodig ( bijv  een karaoke-avond) en deze daarmee 
verhinderen. Dergelijke extra overlast hoeven we dan immers redelijkerwijs niet 
te tolereren. 

7. U zult richting Raad van State niet duidelijk kunnen maken wat er veranderd is in 
de buurt, dus waarom het eerdere standpunt zoals expliciet geschreven aan de 
Raad van State dat een tweede bouwlaag hier onwenselijk is, gewijzigd zou 
moeten worden,  

Andersom heeft het accepteren van het compromis voor de kroegeigenaar grote 
voordelen .Wij zijn de kroeg en met name de kroegbaas, zeker niet kwaad gezind. Bij 
Horeca 1 kan de kroeg gewoon blijven bestaan maar dan met beperkte openingstijden ’s 
avonds. Het is niet zo dat de kroeg door een horeca-1-bestemming  zou moeten 
veranderen in een lunchroom. Met een beetje goede wil is het  goed voorstelbaar dat ook 
de buurtbewoners weer naar de kroeg en de extra activiteiten komen. In 2000 wilde de 
heer Bavelaar hier een buurtkroeg van maken toen hij de kroeg kocht. Tot nu toe is dat 
niet echt gelukt. Met het accepteren van dit compromis zal dat wel kunnen gaan lukken. 
 
 
Hoogachtend, 
Jos van den Eijnde 
Hoofdstraat 51 
 


