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Oplegnotitie voor Forum en Raad Leiderdorp bespreking 

Toekomstvisie Leidse Regio 2027 

Oplegnotitie bij het Concept-Raadsvoorstel Toekomstvisie 2027 (op 28 juni 2016 door 

B&W Leiderdorp aangeboden aan de raad). 

Opgesteld door de Leiderdorpse leden van de Klankbordgroep Toekomstvisie Leidse Regio 

(Bob Vastenhoud Groen Links, Felix Stam CDA, Joyce van Reijn PvdA en Joey van Boxsel 

D66) samen met Ino Cooijmans (VVD) en Angelique Beekhuizen (LPL) m.m.v. Tineke 

Zantingh (griffier) en Arnoud Nierop (regiocoördinator). 

 

Inleiding 

Van de Leiderdorpse Raad wordt verwacht dat hij een zienswijze met daarin opmerkingen en 

tekstsuggesties aanlevert op de inhoud van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 (verder aan 

te duiden als Toekomstvisie). Dit zal plaatsvinden op basis van het Politiek Forum op 5 

september. In de Raad van 12 september wordt beslist of de Raad kan instemmen met de 

geformuleerde zienswijze die wordt opgesteld naar aanleiding van de bespreking in het 

Forum. De formele vaststelling van de Toekomstvisie vindt plaats in oktober 2016. De raad 

besluit nu over de zienswijze op de concepttekst 

 

Deze oplegnotitie is bedoeld als handreiking voor deze discussie in het Politiek Forum.  

Daarnaast biedt het de fracties een handvat om intern het gesprek te voeren over de inhoud 

van de Toekomstvisie. Ook in de gemeenteraden van de andere vier gemeenten in de Leidse 

regio vindt een gesprek over de zienswijze op de Toekomstvisie plaats.  

De klankbordgroepleden herkennen de punten die zij namens Leiderdorp hebben ingebracht 

in deze Toekomstvisie. Er zijn vele momenten geweest waarop inbreng geleverd kon worden, 

ook door alle raadsleden. Daarom is het voorstel om de uiteindelijke tekst van de 

opmerkingen en suggesties vanuit Leiderdorp te beperken tot wezenlijke inhoudelijke punten. 

Daarbij  staat het iedere fractie vrij anders te denken over genoemde punten of eigen punten 

toe te voegen zodat een goede zienswijze vanuit Leiderdorp tot stand komt. De raad beslist 

over de finale tekst van de zienswijze. 

Opmerkingen en suggesties voor Leiderdorpse opmerkingen en suggesties bij de 

Toekomstvisie 

Geen toevoeging inhoudelijke samenwerkingspunten De voorbereidingsgroep is van mening 

dat de genoemde samenwerkingsonderwerpen punten zijn waarop zeker op Leidse regioschaal 

samengewerkt kan worden. Inhoudelijk gezien is daar geen reden toe andere voorstellen te 

doen, mede door de inbreng van de klankbordgroepleden en raadsleden tijdens het proces van 

opstellen van de Toekomstvisie. Wel is het van belang om in de Toekomstvisie de 

karakterisering van Leiderdorp meer “Leiderdorps” te maken. 

Kwaliteiten van de afzonderlijke gemeenten aanscherpen 

Het gevoelen bij de groep van opstellers was dat de beschrijving van Leiderdorp wat flets 

afstak bij de beschrijving van de andere gemeenten. Zonder een poging te doen de andere 
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beschrijvingen weer te overbluffen, wilden wij wel een nieuwe tekst met meer kleur op de 

wangen voorstellen: 

LEIDERDORP  

Al meer dan duizend jaar is Leiderdorp verbonden met de Oude Rijn en Leiden. Wie in 

Leiderdorp woont, doet dat in een rustige, groene en veilige omgeving, met een dorps 

karakter, binnen het stedelijk gebied van de Leidse regio. Door de ligging, pal naast de A4,is 

Leiderdorp ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en forensen. 

Bedrijventerrein de Baanderij, de W4 zone met de zorgboulevard, WOOON (het voormalige 

Meubelplein Leiderdorp) en de Winkelhof bieden hen alle faciliteiten, naast een breed en 

divers aanbod aan woningen. Het dorp en de omgeving bieden volop mogelijkheden voor 

sport en recreatie o.a. in de Boterhuispolder, de Munnikkenpolder,  in park de Houtkamp en 

de Bloemerd. Niet alleen de stad Leiden, maar ook omringende polders, de Kagerplassen en 

het Braassemmermeer liggen op fietsafstand. De vier monumentale molens en historische 

boerderijen op Leiderdorps grondgebied kenmerken de cultuurhistorie. Kortom, Leiderdorp 

nodigt uit tot actief buitenleven. 

 

 

de klankbordgroepleden uit Leiderdorp 
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