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Afdoening: 

Wij willen onze zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de ontwerp-bestemmingsplanwijziging 
Muzenlaan, zoals gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Om de navolgende redenen kunnen wij ons niet vinden in de voorgenomen bestemmingsplanwijziging: 

1. De functiewijziging verandert ter hoogte van De Ommedijk van bestemming groen naar 
bestemming verblijfsgebied. Hierdoor ontstaat ruimte voor het plaatsen van parkeervoorzieningen 
in de directe omgeving van het wooncomplex De Ommedijk. Door de wijziging zal het uitzicht van 
de bewoners aan deze zijde veranderen van groen naar blik. Er is sprake van een afname van het 
woongenot; de bewoners zijn huurovereenkomsten aangegaan met Rijnhart Wonen in de vrije 
sector ter hoogte van ca. € 1000,- per maand. Daarbij zijn zij uitgegaan van een uitzicht bestaande 
uit een waterpartij en een groenstrook met bomen. 

2. Hierbij menen wij dat er een significante waardeverandering ontstaat door de 
bestemmingsplanwijziging voor Rijnhart Wonen, welke op dit moment niet gecompenseerd wordt 
in het bestemmingsplan. 

3. Door de functiewijziging zal het afgewogen aandeel groen in de directe omgeving verder afnemen, 
een aspect dat wij vanuit leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit woonomgeving niet voorstaan. 

4. Bovenal menen wij dat door de bestemmingswijziging een onveilige situatie ontstaat; door de 
manoeuvreerbewegingen van de haaks geparkeerde auto's in relatie tot de doorgaande weg en 
aanwezige hoogbejaarde bewoners van het complex De Ommedijk zien wij een groot 
verkeersveiligheidsrisico. 

5. Tevens stellen wij de noodzaak tot het aanleggen van de extra parkeervoorzieningen ter discussie. 
Uit eerdere tellingen en gezien de actuele situatie zien wij geen acuut parkeerprobleem dat op 
deze locatie opgelost moet worden. 

Hierbij willen wij refereren aan de overeenkomst die tussen de gemeente Leiderdorp, een aantal 
omwonenden en Rijnhart Wonen gemaakt is d.d. 15 september (zie bijlage). Deze overeenkomst is 
gesloten, omdat een aantal bewoners een groot tekort aan parkeerplaatsen vreesde. De extra 
verplichting die Rijnhart Wonen in deze overeenkomst op zich heeft genomen (ad 3), is reeds 
gerealiseerd. Hierdoor zijn extra parkeerplaatsen beschikbaar op de hoek Muzenlaan en Cor 
Gordijnsingel. 
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In artikel 5 wordt een evaluatie aangekondigd, zodat helder kan worden wat de werkelijke druk is. Uit 
de metingen die door Rijnhart Wonen voor en tijdens de inrichting van de openbare ruimte zijn verricht, 
bleek dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Ook nu het gebouw gereed is en wij het werkelijke 
autobezit kennen, blijken de gehanteerde parkeernormen het feitelijke autobezit ruimschoots te 
overtreffen. De in de overeenkomst genoemde inspanningsplicht van de gemeente lijkt ons alleen van 
toepassing als uit onderzoek de werkelijke parkeerbehoefte per specifieke locatie onderzocht en 
berekend is. 

Wij stellen voor om de ruimte tegenover De Ommedijk in de Muzenlaan in te richten als groenstrook, 
met daarnaast een doorgaande voetgangersstrook. Dit is de omgekeerde inrichting zoals deze nu 
aangelegd is, maar hiermee wordt het probleem van (tijdelijk) geparkeerde auto's en bussen opgelost, 
waarmee handhaving niet langer noodzakelijk is. Het aandeel groen neemt hierbij niet af. 

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u met inachtneming van de hiervoor weergegeven zienswijzen 
voornoemd ontwerpbestemmingsplan in heroverweging te nemen en bovengenoemde argumenten op 
te nemen in het definitieve bestemmingsplan. 

Met vriendelijke groet, 

J.C. de Vries 
directeur-bestuurder 



Gemeente 
Leiderdorp 

Gemaakte afspraken inzake "De Ommedijk" 

Op 15 september 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden om te bezien of in onderling 
overleg buiten de lopende procedures om tot een oplossing kan worden gekomen inzake de 
verleende bouwvergunning voor de bouw van het woonzorgcomplex "De Ommedijk". 

Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Het college zal zich inspannen om het maximale aantal parkeerplaatsen te realiseren langs 
de binnenbocht van de Muzenlaan tot aan de Bernard Haitinkstraat, zo nodig door wijziging 
van het bestemmingsplan "Nieuw Centrum". Op deze locatie zullen mogelijk circa 38 
parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd, onder voorbehoud van fysieke inpasbaarheid; 
Het college zal zich inspannen om langs de buitenbocht van de Muzenlaan vanaf de 
Helnsiuslaan tot aan de hoek van de Cor Gordijnsingel het maximale aantal parkeerplaatsen 
te realiseren. Op deze locatie zullen mogelijk circa 17 parkeerplaatsen kunnen worden 
gerealiseerd, onder voorbehoud van fysieke inpasbaarheid; 

Het college en Rijnhart Wonen zullen zich inspannen om op de hoek van de Muzenlaan en 
de Cor Gordijnsingel, waar thans ook de huisvuilcontainers zijn gepland, het maximale aantal 
parkeerplaatsen te realiseren met behoud van een goede architectonische en 
stedenbouwkundige aansluiting. Op deze locatie zullen mogelijk circa 6 parkeerplaatsen 
kunnen worden gerealiseerd, onder voorbehoud van fysieke inpasbaarheid; 
Op een nader op te stellen tekening zal worden ingetekend waar de circa 61 parkeerplaatsen 
op de hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde locaties zo mogelijk kunnen worden gerealiseerd. 
De precieze afmetingen en plaatsing van de parkeerplaatsen zal worden uitgerekend en 
ingetekend, een en ander dient immers fysiek inpasbaar te zijn. Deze tekening zal met alle 
betrokken omwonenden worden besproken; 

In een nog op te stellen intentieverklaring leggen het college en Rijnhart Wonen vast dat een 
jaar na de oplevering van "De Ommedijk" een evaluatie van de parkeersituatie rondom "De 
Ommedijk" zal plaatsvinden. Deze evaluatie zal betrekking hebben op een nog in overleg 
met Segaar e.a. nader vast te stellen gebied en door een in overleg met Segaar e.a. te 
kiezen verkeersbureau; 
Het college zal bezien in hoeverre het mogelijk is om het begin van de Muzenlaan geen 
30km-zone te laten zijn, waardoor een gelijkwaardige kruising kan ontstaan tussen de 
Muzenlaan en de Heinsiuslaan; 
Het college zal bebording plaatsen waarbij bezoekers van "De Ommedijk" er op worden 
gewezen waar zij kunnen parkeren, zijnde aan de Cor Gordijnsingel richting de 
Buitenhoflaan; 
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8. Rijnhart Wonen zal aan de bewoners en gebruikers van "De Ommedijk" communiceren waar 
er geparkeerd dient te worden en dat het niet de bedoeling is dat in de omliggende woonwijk 
geparkeerd wordt; 

9. Rijnhart Wonen zal het slot van het hek tussen de aan de voor- en de aan de achterzijde 
gelegen parkeerplaatsen op het terrein van "De Ommedijk" verwijderen; 

10. Segaar e.a. zullen het verzoek om voorlopige voorziening en het beroep tegen de verleende 
bouwvergunning intrekken; 

11. Direct nadat partijen deze afspraken hebben ondertekend, zal Rijnhart Wonen de stil 
gelegde werkzaamheden met instemming van het college en Segaar e.a. hervatten. 

Getekend voor akkoord: 

7, -v 

M. Zonnevylle, A.H. Schouten, 
r Leid secretaris 

de 

B.E.H. van der Ham F.J. Segaar 


