
Gekozen vertegenwoordigers van Leiderdorp, 

 

Sinds 2009 zijn wij actief bezig met de (parkeer)problematiek rondom de Ommedijk. Wij, 

Buurtbewoners Buitenhof Oost (BBO), strijden namens de bewoners van de wijk voor een leefbaar 

en groen Buitenhof oost. 

Zoals u weet heeft de bouw van de Ommedijk de wijk behoorlijk beinvloed. Weinig bewoners zien de 

voordelen. De beloftes over het project de Ommedijk die gedaan zijn, òòk aan u als 

vertegenwoordiger van Leiderdorp, zijn op een groot aantal punten niet gerealiseerd. Zeer 

teleurstellend want juist deze niet gerealiseerde onderdelen zouden een positieve aanvulling op de 

wijk zijn geweest. (Theater, zalen, Grand Cafe en loopbrug naar de Wilddreef) 

Nu staat er een enorm stenen kolos aan het begin van eens z'n mooie laagbouw wijk. Waar je ook 

staat in onze wijk je hebt er altijd wel zicht op. Daarnaast ondervinden wij veel parkeeroverlast en 

overlast van zwerfvuil van de uitpandige containers die open blijven staan. En ook missen we het 

mooie groen van het parkje van het oude Dillenburg. 

Op 2 of 3 juli wordt u een voorstel gedaan voor de wijziging van het huidige bestemmingsplan De 

Hoven. Wij vragen u het onderstaande mee te nemen in uw beoordeling. 

Waar het ons om gaat is dat de parkeerplaatsen, zoals afgesproken tussen de gemeente, Rijnhart 

Wonen en BBO, worden gerealiseerd. De afspraken zijn vorig jaar ondertekend door de drie 

genoemde partijen, echter Rijnhart Wonen vindt opnieuw dat er voldoende plaatsen zijn en wil 

terugkomen op de afspraken. De getekende afspraken zijn onderdeel van de procedure waarbij BBO 

het bezoek aan de rechtbank ingetrokken heeft.  

Wij hebben als buurt tot nu toe alleen maar ingeleverd. Ook de gemaakte afspraken gaan 

grotendeels ten koste van het woongenot van Buitenhof Oost. Toch hebben wij ingestemd met de 

voorgestelde herinrichting. Als deze niet volgens afspraak uitgevoerd wordt dan kunnen wij niet 

anders dan teruggaan naar de rechter. 

Hieronder nog even een opsomming van de feiten...... 

Je hebt een bejaardenhuis met 60 kamers, een bibliotheek voor Leiderdorpers en een vestzak 

theater met enkele voorstellingen per jaar. 

Je breekt het af en op hetzelfde stuk grond bouw je een nieuwe zorgwoningen (is geen 

bejaardencentrum). Maar nu veel groter, 90 kamers. Plus 124 woningen, koop en (sociale) huur. 

Maar ook een fysiopraktijk met 8 behandeltafels, een kantoor van activite, een apotheek, huisarts, 

tandarts, bloemenwinkel, kapper etc.  

Een deel van deze faciliteiten was al in het gebied aanwezig. De kapper, de fysiopraktijk en de 

apotheek waren 100 meter verder gehuisvest, de leeggekomen ruimtes worden straks verhuurd dus 

dit moet als een uitbreiding gezien worden. 

 



Voor de bouw telde dit gebied 160 ingerichte parkeerplaatsen (op enkele plaatsen was nog parkeren 

langs de band mogelijk zonder het verkeer te hinderen). De 160 plaatsen werden o.a. door de 

instellingen en de bewoners uit de directe omgeving in wisselgebruik benut. 

In het door de projectontwikkelaar bedachte projectgebied zijn 274 parkeer plaatsen aanwezig. Dit 

betekend dat in de nieuwe situatie slechts 114 parkeerplaatsen meer gerealiseerd zijn dan in de 

oude situatie.  Dit is minder dan 1  parkeerplaats per woning van het gloednieuwe complex! 

Van de 114 plaatsen zijn er maar 50 uitwisselbaar. 64 parkeerplaatsen zijn gelegen is de 

parkeergarage waarbij de koopwoningen een toegewezen parkeerplaats hebben en de 

huurwoningen een  parkeerplaats bij kunnen huren. Niet alle huurders kunnen/willen hier gebruik 

van maken (ongeveer 100 euro p.m. ) 

Van de 50 overige parkeerplaatsen op het maaiveld gelegen, voor en achter het Keerpunt, zijn 12 

invalidenparkeerplaatsen gemaakt (12 x 1,5 =18 parkeervakken omdat deze breder moeten zijn dan 

een regulier plaats) 

Van de resterende 32 uitwisselbare plaatsen worden er nog eens 2 gebruikt voor artsen. 

Per saldo zijn er dus maar 30 uitwisselbare plaatsen toegevoegd. Met deze parkeerplaatsen moeten 

dus de totale parkeerbehoefte van het complex gedekt worden.  

Sinds de oplevering van de Ommedijk neemt het aantal uitwisselbare parkeerplaatsen gestaagd af. 

Het complex is nog niet volledig verhuurd/verkocht. Wij vrezen voor het verloop van het 

parkeertekort. 

Zeker met de wetenschap dat de gemeente en haar verkeerskundige bij het in kaart brengen van dit 

plan al geconstateerd hebben dat de wijk buitenhof al een verhoogde parkeerdruk had. In het 

centrumplan 2000 staat dat op het terrein van het oude dillenburg maximaal 100 

woning/bejaardenwoningen gerealiseerd zouden kunnen worden. 

De Vries van Rijnhart Wonen  zegt dat er voldoende plaats is op het terrein voor bewoners van  de 

Muzenlaan e.o.  Bewoners van de ommedijk zijn vaak al thuis voor de piek. Oorspronkelijk bewoners 

zien hun parkeerplaatsen bij de ingangen van het complex in beslag genomen. Een deel van de 

beschikbare parkeerplaatsen ligt op een grote afstand van de ingangen waardoor deze niet benut 

worden door de bewoners van het complex. Op zich niet vreemd als je de doelgroep bekijkt. 

Geconstateerd wordt dus dat in de directe omgeving van de Ommedijk alle plaatsen bezet zijn en 

dat er zelfs veelvuldig foutgeparkeerd wordt door personeel van Activite, Rijnhard Wonen en taxi 

bussen. De oorspronkelijke bewoners moeten dus veel verder parkeren dan voorheen. En natuurlijk 

kan dat, buiten het projectgebied, achter het Keerpunt en in de Hans Vonkstraat maar dat is de 

omgekeerde wereld! 

Het is opmerkelijk dat de Vries van Rijnhart Wonen nu terug komt op de gemaakte afspraken tussen 

de gemeente BBO en Rijnhart Wonen.  De Vries tekende vorig jaar augustus voor de realisatie van de 

parkeerplaatsen waarvoor nu het bestemmingsplan wordt aangepast en waartegen hij nu samen 

met zijn bewoners bezwaar maakt. Hiervoor gebruikt hij argumenten die ook gebruik zijn of gebruikt 

hadden kunnen worden tegen de komst van het gehele complex De Ommedijk. 



Het mag niet zo zijn dat een projectontwikkelaar de dienst uitmaakt in ons mooie Leiderdorp. Nu 

kunt u nog ingrijpen en kiezen voor de zeer realistische wensen van de bewoners. Laat zien dat u als 

vertegenwoordigers van de inwoners van Leriderdorp, ook daadwerkelijk achter die inwoners staat, 

zoals u tenslotte al zo vaak heeft verwoord in uw communicatie naar de burger toe. 

Heeft u nog vragen aan ons neem dan gerust contact op, wij laten u graag de veranderingen in onze 

wijk zien, voor en na. Wij vragen u aan de belangen van alle bewoners van Buitenhof te denken als u 

als Raad het voorstel voor aanpassing van het bestemmingsplan De Hoven voorgelegd krijgt op 2 of 

3 juli. Parkeerplaatsen in de directe omgeving van de ingangen van het complex is voor zowel de 

nieuwe als oude bewoners van groot belang 

Graag ontvangen wij van u een reactie op deze mail.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Buurtbewoners Buitenhof Oost 

Frenk en Jeannet Segaar, Emile Snell, Cor Spierenburg en Henri Vorst. 

 


