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Aan de Gemeenteraad 
van de Gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA LEIDERDORP 

Leiderdorp, 4 oktober 2013 

Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuid-West 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
In het ontwerpbestemmingsplan Zuid-West dat momenteel ter inzage ligt, is het mooie plantsoen op de 
Van der Valk Boumanweg veranderd van bestemming. In het huidige bestemmingsplan is het plantsoen 
dat gelegen is tussen de Tollenaersingel en de Laan van Ouderzorg groen gekleurd, maar in het 
ontwerpbestemmingsplan grijs. Dit betekent dat de groenbestemming is veranderd in 
verkeersbestemming. 

Dit was voor mij reden om de buurtbewoners te benaderen en te vragen hun handtekening te zetten 
op de bezwaarbrief en als zienswijze in te dienen. Zoals u in Bijlage 1 kunt zien hebben 54 van de 58 
bewoners hun handtekening gezet. Er zijn 2 bewoners overleden, 1 bewoner was steeds niet thuis en 
slechts 1 gezin heeft niet getekend. Vrijwel alle bewoners verzoeken de gemeenteraad om het 
ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

Veel bewoners waren verontwaardigd en zijn bang dat de gemeente parkeerplaatsen wil maken, zowel 
aan de Measkant als aan de zijde van Brittenstein. Wij verzoeken u met klem het groen dat er nu is 
langs de Van der Valk Boumanweg groen te laten. Dit geldt ook voor de groene middenberm bij de nrs. 
1 t/m 23 en de groenstrook vóór de nrs. 2 t/m 12. Deze stroken zijn eveneens niet als groen 
gemarkeerd in het ontwerpbestemmingsplan. Gezien de huidige plannen om de Van der Valk 
Boumanweg en omgeving vrachtwagenvrij te maken stellen wij voor te bekijken in hoeverre het 
plantsoen verbreed kan worden, waardoor de snelheid van het verkeer daalt en het zo voorbereid 
wordt op de 30 km-zone op de Laan van Poelgeest. 

Ik heb alle bewoners rondom het plantsoen benaderd, maar indien dit nodig mocht zijn wil ik ook de 
bewoners vanaf de Haaghuishof tot de Lage Rijndijk langsgaan voor meer handtekeningen. Dat hoor ik 
graag van u. 

Als Leiderdorpers pleiten we niet alleen voor het groen in onze buurt, maar voor al het groen in de 
gemeente en wij verzoeken u bij alle toekomstige plannen ervoor zorg te dragen dat nieuwe plannen, 
zowel qua bouwomvang, parkeermogelijkheden en groen, passen in de grootte van Leiderdorp. Geen 
enkele bewoner wil dat het kloppend hart bezwijkt aan een hartaanval doordat de kern van Leiderdorp 
teveel verstedelijkt. 

Met t, 

Van der Valk Boumanweg 43 
2352 JB LEIDERDORP 
tel. 071 - 5896 551 

Bijlage 1: Zienswijze met handtekeningen bewoners Van der Valk Boumanweg 



Aan de Gemeenteraad 
van de gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA LEIDERDORP 
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Contactadres: 
Van der Valk Boumanweg 43 
2352 JB LEIDERDORP 

Leiderdorp, 28 september 2013 
Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuid-West 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In het ontwerpbestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt, is het plantsoen op de Van der Valk 
Boumanweg van groenbestemming veranderd in verkeersbestemming. Het bedoelde plantsoen is 
gelegen tussen de Tollenaersingel en Laan van Ouderzorg, tussen de hoofdweg en de ventweg. De 
bewoners maken zich hierover ongerust en willen dat de groenstrook in zijn geheel gehandhaafd blijft. 
Het verdwijnen van het plantsoen zou een te grote inbreuk betekenen op het karakter van de straat. 

Het bestemmingsplan is erop gericht op de bestaande situatie vast te leggen. De betrokken bewoners 
aan de Van der Valk Boumanweg willen langs deze weg bezwaar maken tegen het veranderen van de 
bestemming van het plantsoen. Zij verzoeken het plantsoen als groen te blijven bestempelen en het 
ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 
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O N T V A N G S T B E V E S T I G I N G 

u ö 

Naam 

Straal- . .. 

W oonp! aats/Po s tcod 

Onderwerp brief: 

Gemeente 
Leiderdorf 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief op (datum) .'ƒ.. • ( .w . . . N:S-r.. rrr? , 
welke door u persoonlijk aan de receptie van bet gemeentehuis van Leiderdorp is afgegeven-

Hoogachtend, 
A 

Haam 1 

Receptioniste) gemeente Leiderdorp 

Gemeentestempel 

Bezoekadres 
Wiilem-Aiexande 
2351 DZ Leiden 
Postbus 35 
2350 AA Leiderrj 
telefoon (071) y 
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