
 

 

Inspraakreactie Gemeenteraad Leiderdorp, 8 juli 2013 
 

 
Voorzitter, dank u voor het woord. 

 
Voorzitter, leden van de Raad, 

 
Als bestuurder van Rijnhart Wonen vraag ik uw aandacht voor de herontwikkeling van de Willem de 

Zwijgerschool. Het college heeft u per brief op 2 juli geïnformeerd dat herontwikkeling niet haalbaar is. De 

residuele waarde ligt onder de minimale opbrengst. Welke dat is wordt niet vermeld. Rijnhart Wonen ziet 
wel degelijk kansen in deze locatie. 

 
Rijnhart Wonen wordt vaak de partner van de gemeente genoemd en daarom neem ik de vrijheid een 

appèl op u te doen. In een tijd van ernstige economische crisis ziet Rijnhart Wonen toch mogelijkheden de 
komende jaren te blijven investeren in sociale woningbouw. Dit lukt alleen als er meerjarige 

prestatieafspraken gemaakt worden met de gemeente. Het is van groot belang om creatief samen te 
zoeken naar kansen voor hen die in de woningmarkt kansarm zijn. Dat wij daarbij verrassende en 

ongebruikelijk wegen zoeken blijkt bijvoorbeeld uit de aankoop van het kantoorgebouw Astellas. In plaats 

van een leeg verloederd kantoorgebouw, wonen hier straks Leiderdorpse starters en senioren.  
 

Zo kijkt Rijnhart Wonen naar iedere postzegel in Leiderdorp. Dus ook naar de oude school aan de Willem de 
Zwijgerlaan. Het initiatief met de Drie Notenbomen voor een Thomashuis hangt aan een zijden draadje. 

Zou het niet geweldig zijn als deze school verbouwd kan worden tot een sociale huurwoning voor 8 cliënten 
die niet zelfstandig kunnen wonen met een ondernemersgezin voor begeleiding? En dat er na 10 of 20 jaar 

ca 12 nieuwe sociale huurwoningen komen? Rijnhart Wonen is nu al bereid de sociale grondprijs voor 12 
woningen te betalen voor deze kavel. De tijdelijke verbouwing en verhuur nemen wij voor eigen risico. Het 

College wil ongeveer een ton meer, omdat de locatie wordt gezien als voorziening zonder commercieel 

oogmerk. 
 

Rijnhart Wonen wil samen met de gemeente haar missie realiseren: “kansen creëren in de woningmarkt 
voor mensen die dit het meest nodig hebben”. Daarbij gaat het niet altijd om de maximale 

(grond)opbrengst. Wij willen het zoet en het zuur verdelen op zoek naar het hoogste maatschappelijk 
rendement. 

 
 Ik verzoek de Raad om het College de richting mee te geven de Willem de Zwijgerlaan te verkopen 

conform het door u vastgestelde grondbeleid voor sociale huurwoningen. 

 Ik verzoek tevens de Raad om het College het verzoek mee te geven concrete 

prestatieafspraken te maken over locaties waar de komende vijf jaar sociale woningbouw in 
samenwerking met Rijnhart Wonen kan plaatsvinden. 

 

Voorzitter, leden van de raad, ik dank u voor uw aandacht. 
 

Jan C. de Vries 
Directeur bestuurder Rijnhart Wonen 


