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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 29 september 2015  

Onderwerp:  Raadsbesluit Gebiedsvisie A4-

zone Leiderdorp 

   

 

*Z00667FDA0A* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel nr. Z/14/005521/36936 d.d. 3 augustus 2015; 

gezien het advies het politiek forum van 28 september 2015; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;  

b e s l u i t: 

 

1. De Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp vast te stellen, met als belangrijkste punten voor 

nadere uitwerking: 

- het is een gezamenlijk product van ondernemers en vastgoedeigenaren van de A4-

zone Leiderdorp en de gemeente Leiderdorp; 

- functioneel ligt de nadruk op publieksgerichte functies die het thematische 

gebiedsprofiel versterken. Enkele thema’s zijn: zorg (health & care), wonen (home & 

living), zakelijke voorzieningen, doelgerichte horeca-leisure (enjoy, eat & stay), snelweg-

gerelateerd, pick up, P&R (traffic & equip) en public space; 

- shared space wordt bij de inrichting van het openbaar gebied gehanteerd als 

ontwerpprincipe, waarbij de auto’s te gast zijn; 

- de mogelijkheid van het aanbrengen van een nieuwe brug over de Dwarswatering om 

een verbinding te leggen tussen de gebieden; 

- het benutten van de Dwarswatering als unique selling point; 

- vasthouden aan het regionale beleid (Retailvisie Leidse regio) dat de A4-zone de 

doelgerichte locatie waar het woninginrichtingaanbod van de regio zoveel mogelijk op 

WOOON/Ikea wordt geconcentreerd; 

- Het eventueel niet meer inzetten op de plancapaciteit van 15.000 m2 aan kantoren en 

6.000 m2 aan bedrijven in de A4-zone, indien andere functies haalbaar blijken. 
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2. Het uitvoeringsplan wordt voor de zomer 2016 ter vaststelling aangeboden, waarin is 

uitgewerkt: 

- de wijze hoe de gemeente invulling geeft aan de lobby naar de Leidse regio (i.k.v. Retailvisie 

Leidse regio) en de provincie Zuid-Holland; 

- het draagvlak onder ondernemers en eigenaren in de uitvoering van de ambities en 

actiepunten, inclusief de financiële haalbaarheid van de ambities en een verdeling van kosten 

(gemeente vs. ondernemers/vastgoedeigenaren). 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 5 oktober 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


