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Inleiding 
Op 3 oktober 2016 hebben bewoners van Brugwacht 60 tot en met 72 een brief van de 
gemeente gekregen waarin de bewoners worden geïnformeerd over het aanpassen/omvormen 
van speelplaatsen (bijlage 1). De gemeente meldt daarin dat er betonelementen worden 
aangebracht bij de Dwarswatering, dat de werkzaamheden starten op 5 oktober en de uitvoering 
circa drie dagen in beslag zal nemen. 
 
Deze brief heeft bij betrokken bewoners tot grote verbazing en zorg geleid aangezien zij tot dan 
toe niets wisten van dit plan. Navraag bij de gemeente leverde niet direct resultaat. Navraag bij 
het bedrijf dat de betonelementen gaat plaatsen gaf meer feiten. Naar het blijkt komen op de 
dijk van de Dwarswatering ter hoogte van Brugwacht 64/66 vier betonnen zitelementen van 2 x 
0,5 x 0,5 meter met een totaal gewicht van 4,5 ton. 
 
Sindsdien zijn de bewoners aan het rondvragen en uitzoeken gegaan. Op grond van hun 
bevindingen (bijlage 2) stelt de VVD onderstaande raadsvragen. 
 
De gemeente Leiderdorp baseert de plaatsing op het speelruimteplan 2013-2022 respectievelijk 
Uitvoeringsplan speelruimteplan 2013-22. 
 
Op pagina 13, § 5.1.2 van het Uitvoeringsplan speelruimteplan 2013-2022 staat: “Er zijn 4 
speelplekken die buiten het speelruimteplan vallen”. Hieronder valt M 1, maatregel Leyhof. De 
tabel op pagina 9 meldt hetzelfde over M 1. 
Op pagina 10 staat bij regel 038 B / Dwarswatering / Leyhof: “Plaatsen 2 nieuwe speeltoestellen 
via vervanging”. Ter hoogte van Brugwacht 64/66 staan nu geen speeltoestellen, dus dit lijkt 
over een andere locatie te gaan dan Brugwacht 64/66.  
Kortom: Het Uitvoeringsplan speelruimteplan 2013-2022 noemt de locatie Brugwacht 64/66 
niet. In geen enkele gemeentelijke publicatie is gerept over de locatie Brugwacht. De 
omschrijving gaat niet verder dan “Dwarswatering Oostelijk”. 
 



 
 
 
De brief van Gemeente Leiderdorp heeft het over “speelplaatsen aanpassen / omvormen”. Op 
locatie Brugwacht 64/66 is nu geen speelplaats. Het betreft dus plaatsing van een nieuwe 
speelplaats. 
 
'Bij het (her)inrichten van een speelplaats vindt overleg met bewoners plaats.” Zie ook pagina 7, 
§ 3.2.1 meldt: Er heeft betreffende locatie Brugwacht 64/66 totaal geen overleg over de komst 
en uitvoering met de bewoners plaatsgevonden. 
 
De brief dd. 3 oktober 2016 (twee dagen voorafgaand aan de voorgenomen plaatsing) vermeldt 
dat het gaat om aanpassen/omvormen van speelplaatsen. Beide zijn niet van toepassing omdat 
zich hier geen speelplaats bevindt maar het om een nieuwe plaatsing gaat. Uit de brief blijkt 
daarom niet duidelijk dat het een onderwerp is dat de bewoners van de Brugwacht 
daadwerkelijk aangaat. Dat het om plaatsing tegenover de Brugwacht ging is door een bewoner 
(met enige moeite) achterhaald. 
De summiere beschrijving in de brief beperkt zich tot “Dwarswatering: Aanbrengen 
betonelementen”. Ook hier kunnen de betrokken partijen (Bewoners Brugwacht) niet uit 
opmaken waar het nu precies omgaat. 
 
Vraag 1: Waar, door wie en waarom is bepaald dat er op die plek betonelementen komen?  
De oorspronkelijke plannen zijn vastgelegd in het Uitvoering van het Speelruimteplan 2013 -
2022. 
 
Vraag 2: Waarom zijn de bewoners niet uitgenodigd voor overleg?  
Er is iets misgegaan in de procedure. Inmiddels zijn de bewoners uitgenodigd en langs geweest 
in een overleg op 6 december jl.. Zoals al in de Raad eerder medegedeeld is het oorspronkelijke 
plan verlaten.  
 
Vraag 3: Waarom is er voor gekozen pas twee dagen voordat de werkzaamheden zouden 
aanvangen de bewoners een brief te sturen over een dergelijke verstrekkende ingreep?  
Zoals onder vraag 2 is aangegeven is er iets misgegaan in de procedure.  
 
Vraag 4: Waarom is in de brief niets aangegeven over de aard, doel en plek van de 
betonelementen?  
Zie vraag 2.  
 
Vraag 5: Welke speelactiviteiten kunnen volgens het College op deze plek en met die betonnen 
zitbanken door de jeugd worden verricht?  
De betonnen zitbanken waren vooral voor ouderen (oppas opa’s en oma’s) bedoeld die 
wandelen met hun spelende (klein)kinderen.  
 
Vraag 6: De plek waar de zitelementen gepland zijn is thans alleen via een voetpad te 
bereiken. Jeugd van 12-18 jaar komt gewoonlijk met de fiets of brommer. Er is in de omgeving 
geen fietsenstalling. Het kan niet de bedoeling zijn volgens de VVD dat de vervoermiddelen op 
het gras worden neergelegd. Waar denkt het College dat de jeugd hun vervoermiddelen zal 
plaatsen?  
Het plan is inmiddels verlaten.  



 
De plaatsing in een groep van vier stuks 2-meter lange betonnen zitelementen heeft als 
doelgroep de jeugd van 12-18 jaar (zie speelruimteplan). De bewoners stellen volgens de VVD 
terecht dat er eerder sprake is van een JOP. De gemeente heeft zelf criteria opgesteld voor de 
locatiebepaling en inrichting. Aan een aantal zeer belangrijke criteria heeft de gemeente hierbij 
niet voldaan, waaronder:  

- Communicatie; betrokkenen, waaronder bewoners, moeten worden geïnformeerd over 
het proces van de locatiebepaling 

- Er moet rekening worden gehouden met de bestaande omgeving zoals afstand tot 
woningen, nabijheid van water i.v.m. geluid.  

 
De te plaatsen zitgedeelten (totaal 8 meter, ruim 4,5 ton!) worden gemaakt van onverwoestbaar 
beton met het oog op veel voorkomend vandalisme op dergelijke locaties. Hierbij wordt 
voorbijgegaan aan het feit dat deze naast de ligplaatsen van sloepen ligt. Hierdoor ontstaat voor 
de betreffende eigenaren een verhoogd risico op vandalisme. Zie ook het recente vandalisme op 
het Burchtplein.  
 
Het is niet mogelijk om het geluid op de betreffende locatie te richten dan wel beperken. De 
voorgestelde locatie is verhoogd ten opzichte van de woningen (dijk) zodat het geluid ver draagt. 
Niet alleen ten opzichte van de woningen aan de Brugwacht maar via het water ook naar de 
woningen aan de overzijde van de Dwarswatering. 
 
Navraag bij de bewoners van de Dwarswatering leverde tot nu toe op dat alleen bewoners op de 
nrs. 60 tot en met 72 een bewonersbrief hebben gekregen.  
 
Vraag 7: Klopt het dat alleen de bewoners van de nrs. 60 tot en met 72 een brief hebben 
ontvangen? Zo nee, welke nummers nog meer?  
Dat klopt, zie vraag 2. 
 
Vraag 8: Deelt het College de mening van de VVD dat gelet op aard en doel van de 
betonelementen in ieder geval de bewoners op de even nummers 26 tot en met 98 een brief 
zouden moeten hebben gekregen als ook de bewoners aan de overkant van de 
Dwarswatering?  
Het College deelt de mening van de VVD.  
 
De betreffende dijk wordt veel gebruikt voor recreatie. Er wordt veel gewandeld en gesport. Het 
aanzicht is een dijk met veel groen en riet. De vier betonnen elementen van twee meter lang en 
een halve meter hoog detoneren met de natuurlijke en groene omgeving. 
 
De Dwarswatering en de kwelsloot achter onze tuinen zijn primaire watergangen. Het gehele 
dijklichaam langs de Dwarswatering heeft volgens het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) een 
waterkerende functie. Hiervoor gelden bijzondere regels omtrent het plaatsen van zware 
elementen op of aan de dijk. Wij vrezen voor schade aan de dijk, met alle mogelijke gevolgen 
van dien.  
 
Vraag 9: Is een speelplek op die locatie toegestaan volgens het bestemmingsplan?  
In de eerste instantie was het niet bedoeld als speelplek. Locatie is voortgekomen uit rondgang 
met kinderen. 
 



 
Vraag 10: Is over de situering van de speelplek overleg geweest met de bewonersvereniging 
Leyhof? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat was de visie van de bewonersvereniging?  
In het overleg van 6 december jl. was ook de bewonersvereniging Leyhof aanwezig.  
 
Vraag 11: Is over de situering van de speelplek overleg geweest met het Hoogheemraadschap? 
Zo nee waarom niet? Zo ja wat was de visie van het Hoogheemraadschap?  
Er is niet met het Hoogheemraadschap gesproken. Omdat het plan inmiddels is verlaten is 
hierover geen contact meer nodig.  
 
Tenslotte: In en rond de Leyhof zijn diverse plekken voor de jeugd van 12-18 jaar, vaak in veel 
ruimere mate dan in de overige delen van Leiderdorp. Genoemd kunnen worden de Bloemerd 
met daarin een JOP, een skatebaan en een professioneel bemand jongerencentrum Dwars en 
Voorts aan de andere kant een JOP en trapveldje. Als er nog uitbreiding nodig is waarom dan 
niet aangesloten bij bestaande plekken? Zoals  
 

- de graskade Dwarswatering in de buurt van trapveldje in de Leyhof (hoek 
Dijkwacht/provinciale weg) (link naar google maps)  

- graskade Dwarswatering achter Velocitas. 
 

Dit betreft locaties met weinig tot geen bebouwing zodat de overlast voor omwonenden zo veel 
mogelijk beperkt wordt.  
 
Vraag 12: Is het College bereid een en ander op te schorten en in overleg met bewoners en 
raad te zoeken naar een andere locatie?  
Zoals eerder aan de Raad medegedeeld, is het oorspronkelijke idee verlaten en wordt nu 
voorgesteld het betonnen meubilair in de buurt van de JOP te plaatsen. Dat vond positief 
onthaal bij de uitgenodigde bewoners op 6 december.  
Het gewijzigde plan zal binnenkort worden voorgelegd aan de bewoners die in de buurt van de 
nieuwe plek wonen.  



 
Bijlage 1 
 
 
 


