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Nr. 
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2 6 APR. 2012 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van de ontwerp-bestemmingsplanwijzing Muzenlaan, zoals opgenomen in het 
nieuwe ontwerp-bestemmingsplan voor de Hoven, brengen wij onze zienswijze naar voren. 

Wij kunnen ons niet verenigen met voornoemd ontwerp-bestemmingsplanwijziging om de 
volgende redenen: 

1. Voorop staat dat de ontwerp-bestemmingsplanwijzigiging de verkeersveiligheid 
van de (hoogbejaarde) bewoners in gevaar zal brengon. De Ommedijk staat 
bekend als een bijzonder wooncomplex waarbij zorg en veiligheid centraal staan. 
Door het aanleggen van extra parkeerplaatsen wordt de bestaande ruimte tussen 
de sloot en het trottoir aanzienlijk versmald. Hierdoor zal de groenstrook tussen de 
sloot en het trottoir aanzienlijk steiler aflopen dan nu het geval is. Eén misstap 
zorgt voor een ernstige valpartij waarbij de kans groot is dat iemand te water raakt. 
Van belang om te weten is dat veel van de (hoogbejaarde) bewoners afhankelijk 
zijn van een rolstoel, rollater of scootmobiel. Daarnaast maken de extra 
parkeerplaatsen de situatie op de Muzenlaan gevaarlijker. Het betreft hier namelijk 
de zogenaamde achteruit parkeerplaatsen. Bij het uitrijden van de auto is er 
weinig zicht op het overige verkeer op de Muzenlaan. De meeste bewoners van 
de Ommedijk steken vanuit de hoofdingang direct de Muzenlaan over. De 
bewoners zien dit als een oversteekpunt. Met name de oudere bewoners steken 
zonder goed te kijken over vanwege hun onoplettendheid. Zij hebben daartoe 
immers ook de mogelijkheid omdat het trottoir doorloopt tot de straat. Ook is de 
stoeprand op dat punt zelfs verlaagd. Omdat hier geen zebrapad ligt, zullen 
automobilisten niet verwachten dat hier mensen oversteken. Gelet op het feit dat 
zij vanuit de nieuwe parkeerplaatsen minder goed zicht hebben op de Muzenlaan 
en de weg ook nog eens versmald is, zullen de bewoners wellicht te laat door 
automobilisten worden gesignaleerd met alle gevolgen van dien. 
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2. Tevens zijn er geen extra parkeervoorzieningen nodig. Voor de goede orde 
merken wij hierbij op dat er tussen de gemeente Leiderdorp, Rijnhart Wonen en 
omwonenden een overeenkomst d.d. 15 september 2011 is gesloten. In deze 
overeenkomst is vastgelegd dat Rijnhart Wonen zou zorgdragen voor extra 
parkeergelegenheid. De extra parkeerplaatsen zijn conform de overeenkomst 
thans gerealiseerd. Ook is er nog voldoende parkeergelegenheid op de 
parkeerplaats aan de Cor Gordijnsingel (achter de apotheek). Deze parkeerplaats 
is vanaf de Muzenlaan goed bereikbaar. Het kan dan ook niet zo zijn dat er nu 
alsnog extra parkeerplaatsen nodig geacht worden. 

3. Door de wijziging zal het uitzicht van de bewoners aan die zijde veranderen van 
groen naar blik. Immers zijn aan die zijde op de vijfde verdieping koopwoningen 
gebouwd. Daarnaast maken de meeste bewoners dagelijks gebruik van de 
hoofdingang. Dit betekent dat ook zij steeds geconfronteerd zullen worden met het 
nieuwe aanzien. Er is derhalve sprake van afname van het woongenot van de 
bewoners. 

4. Door de wijziging zal het aandeel groen nog meer afnemen in de directe 
omgeving. Vanuit leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit is dit gevolg niet wenselijk 
en zelfs onacceptabel. 

Indien u voornemens bent het ontwerp-bestemmingsplan in heroverweging te nemen, 
verzoeken wij u rekening te houden met ons voorstel zoals overgelegd als productie 1. 

Met name een groenstrook met lage beplanting aan de straatkant achten wij in het belang voor 
de veiligheid van de (hoogbejaarde) bewoners. Zoals hierboven uiteengezet steken veel van de 
bewoners vanaf de hoofdingang direct de straat over. Hierbij letten met name de ouderen onder 
ons vaak onvoldoende op het tegemoetkomende (auto)verkeer. Dit levert zeer gevaarlijke 
situaties op. Derhalve is het noodzakelijk om een groenstrook met lage beplanting aan te 
leggen opdat de bewoners min of meer gedwongen worden het voetpad te volgen. Dit heeft als 
gevolg dat de bewoners gebruik zullen maken van het zebrapad. 

Gelet op het vorenstaande verzoeken wij u met inachtneming van de zienswijze en voornoemd 
voorstel het ontwerp-bestemmingsplan in heroverweging te nemen en deze op te nemen in het 
definitieve bestemmingsplan. 

Vertrouwend u hiermede naar behoren ten hebben geïnformeerd en in afwachting van uw 
reactie, met vriendelijke groet, 

namens de bestuurscommissie VvE's De Ommedijk nissi namens ie 

N.D. Post - van Hal i\ 
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