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Onderwerp: nota van beantwoording zienswijzen woonvisie 'Gewoon Lekker Wonen' 
Datum: 8 januari 2013 
Auteur: Gerda  van der Meij 
Registratienummer Corsa: 2012i02280 
 ___ ____________________________________________________________________ 
 
 
 

Ontvangen zienswijzen Reactie 

1. ________________________________________________________________
Rijnhart Wonen vraagt om concretisering van de bouwlocaties en 
geeft ter overweging mee om financiële kaders te formuleren. 
Ook wordt gevraagd om het actieplan te concretiseren.  

Omdat er aandacht moet zijn voor een zeer zorgvuldige en door de bevolking 
van Leiderdorp gedragen inpassing van nieuwbouwplannen is er niet voor 
gekozen om in de woonvisie al concrete bouwlocaties te noemen, ook omdat 
door de huidige economische omstandigheden het nog onduidelijk is of de 
mogelijkheden voor nieuwbouw zich zullen voordoen. De gemeente legt 
zichzelf hierbij een inspanningsverplichting op om tot 2020 de bouw van 750 
woningen mogelijk te maken. Wij zijn ons hierbij van bewust, dat  de huidige 
economische omstandigheden voor ons beiden een complicerende rol zullen 
spelen. Net zoals voor u is het voor ons op dit moment  onmogelijk om de 
gevraagde financiële kaders te formuleren. Per locatie zullen wij binnen onze 
eigen verantwoordelijkheid afwegen of er mogelijkheden zijn u  op enigerlei 
wijze financieel of anderszins tegemoet te komen. Aan uw verzoek om het 
actieplan meer te concretiseren zijn wij tegemoet gekomen, waarbij wij de 
raad verzocht hebben om voor de uitvoering van dit plan financiële middelen 
ter beschikking te stellen.  

2. ________________________________________________________________
De gemeente Leiden geeft aan zich te herkennen in de 
uitgangspunten van onze woonvisie en zich te verheugen op 
samenwerking en afstemming op het gebied van het Wonen 

Wij danken de gemeente Leiden voor hun positieve reactie en zullen zeker in 
regionaal verband de gevraagde afstemming en samenwerking zoeken.  

3. ________________________________________________________________
De Leiderdorpse Ondernemers Verenging geeft in hun reactie 
aan het onbegrijpelijk te vinden, dat het college er voor kiest te 
onderzoeken of een deel van de Baanderij kan worden benut 
voor wonen of combinaties van wonen en werken. 

Het college is van mening dan het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Een 
dergelijk onderzoek is voor alle partijen van belang om uiteindelijk goed 
onderbouwd keuzes te kunnen maken.  
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