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Geachte leden van de gemeenteraad, 

De locatie van voormalige basisschool De Driemaster komt naar verwachting eind 2014 vrij. 
De Prins Willem-Alexanderschool, nu tijdelijk gehuisvest op deze plek, heeft dan haar intrek 
genomen in de nieuwe Brede School West aan de Vronkenlaan. Wij willen de 
Driemasterlocatie daarna opnieuw ontwikkelen. Met deze brief informeren wij u over onze 
aanpak. 

Wij zetten in op herontwikkeling van de locatie met woningbouw. Daarmee volgen we het 
beleidskader voor de Brede School West, dat uw raad op 12 februari 2007 vaststelde. Hierin 
is vastgelegd dat op de Driemasterlocatie woningbouw ontwikkeld kan worden. Dit 
uitgangspunt sluit aan bij de woningbehoefte zoals omschreven in de gemeentelijke woonvisie 
'Gewoon lekker wonen'. De voorkeur gaat uit naar de doelgroepen starters en senioren en het 
bevorderen van de doorstroming op de lokale woningmarkt. 

Voor de Driemasterlocatie gaan wij nu allereerst een ontwikkelingsvisie maken. Deze visie 
doet uitspraken over: 
• de stedenbouwkundige kwaliteiten van de locatie; 
• doelgroepen en leefstijlen en daarmee samenhangende verkavelings- en 

woningtypologieën; 
• de stedenbouwkundige structuur van de openbare ruimte. 
De ontwikkelingsvisie bevat scenario's voor de mogelijke invulling van de locatie. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de locatie een positieve financiële opbrengst oplevert. Per scenario 
kan dit verschillen. 

Omwonenden en andere stakeholders zoals Nieuw Buitenzorg, Stichting Kinderopvang en 
Rijnhart Wonen gaan wij uitnodigen om een bijdrage aan de ontwikkelingsvisie te leveren. Zij 
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krijgen gelegenheid ideeën over en wensen voor de locatie in te brengen en mee te denken 
over toekomstige scenario's. 
Wij verwachten u de ontwikkelingsvisie in het derde kwartaal van 2014 ter vaststelling aan te 
bieden. Na besluitvorming wordt de visie gebruikt als basis voor de planvorming. 

Wij gaan ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u vragen heeft over deze 
brief, dan kunt u contact opnemen met Petra de Goei van de afdeling Beleid. Zij is bereikbaar 
van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (071) 54 54 830 of 
per email pdegoei@leiderdorp.nl 

L.M. Driessen-Jansen eiin 
burgemeester 


