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reactie op bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Geachte Gemeente Leiderdorp , 

Hierbij wil ik een klacht indienen over het volgende :
- Ik ben een bewoonster die boven de Oranjegalerij woont en ik kreeg vrijdagavond laat een 
bericht van de VVE dat er vanavond een vergadering is over de bestemmingsplan . 
Ik vind (en meerdere bewoners) het SCHANDALIG dat er helemaal geen informatie en 
overleg daarover is geweest door de Gemeente . Er wordt een vies spelletje gespeeld vind 
ik .
Wij hebben als bewoner een koopflat en zitten gezamenlijk in hetzelfde pand dus ik mag 
ervan uit gaan dat er dan een vergadering of zoiets dergelijks gepland had moeten worden 
om ook de kant van de bewoners aan te horen . Het is KOOP en geen huur . 

Ik hoorde dat als er een winkel leeg komt ,dat er dan woningen of lichte horeca van worden 
gemaakt . Hebben jullie wel eens nagedacht dat dat overlast zal veroorzaken . Er is sprake 
van een snackbar die er komt (wisten wij ook niet) en wat als er iedere avond jongeren met 
scooters of hangjongeren blijven hangen ? Nu is er al overlast van jongeren op het plein laat 
staan als de snackbar open gaat . De slaapkamers grenzen wel aan de pleinkant Zijn er al 
vaste sluitingstijden van de snackbar bekent? 
Als er woningen van worden gemaakt van wie blijft het pand ? Van Schonk of van de 
Gemeente? 

Richard Schonk heeft in een eerdere VVE vergadering tussen neus en lippen door  gesproken 
over eventuele woningen , nou ik zal U vertellen ,, er was een behoorlijke tegenstand . We 
waren het er absoluut niet mee eens . Dus dat punt was gauw van de baan en we hebben er 
daarna niets meer over gehoord.  Want als er voortuintjes komen op het plein en er wonen 
mensen die volop frituren of BBQ dan hebben wij daar de stankoverlast van . Of misschien 
worden er wel studenten in gestopt , lekker met al die fietsen en drankfeestjes !!!!! Wat zijn 
de precieze plannen van dit alles !!!! Is daar over nagedacht ?????

Ik en meerdere bewoners vinden dit alles een heel slecht plan . Het gaat toch ook ten koste 
van de waarde van de woning . Ik zal dan ook als het toch allemaal doorgaat een 
adviesbureau inschakelen om een schadevergoeding te eisen , want zo ga je niet met 
bewoners van Leiderdorp om . En ik wil door deze plannen die slecht overlegt zijn niet de 
dupe worden . 

Kortom , de Gemeente mag wel eens beter met de bewoners communiceren !!!
En d.m.v. brievenbuspost , want de er zijn mensen die geen internet hebben of niet op de 
Gemeentesite zitten . 

Ik heb vernomen dat er al 16 klachten liggen bij de gemeente hierover en de klacht van mij 
en de Familie Visser (bewoners van de Oranjegalerij) komen er dus nu ook bij . Er zal 
ongetwijfeld meerdere klachten volgen . Ik hoop dat de klacht serieus wordt genomen en 
besproken zal worden voor de vergadering . 
Ik zal er vanavond ook bij zijn in de zaal . 


