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Beste gemeente van Leiderdorp,
 
Zelf werkzaam in de wijk als wijkverpleegkundige en wonend boven de winkels van de Oranjegalerij.
 
De grootste populatie inwoners van het Oude Dorp zijn oude mensen.
Ik breng veel bezoeken achter de voordeur van deze ouderen.
Waar al heel lang de groenteboer heeft gezeten op de Oranjegalerij kwam met de jaren een 
groenteboer  “met extra’s” (soort supermarkt).
Want de echte supermarkt was ook al weg gegaan, de Troefmarkt.
 
De omgeving hier werd afgelopen jaar flink bereden door ouderen met rollators en oude mensen 
met wandelstok.
Zij deden hier met hun beperkte mobiliteit hun boodschapjes.
De bejaarden buurtsoos op dinsdag en donderdag heeft ook heel veel aantrekkingskracht op de 
ouderen, fantastisch initiatief van de gemeente.
Steeds meer bezoekers op deze dagen en de ouderen vinden elkaar. Eenzaamheid verdwijnt en 
saamhorigheid komt terug onder de buurtgenoten.
 
Er is in de wijk een hoop stress ontstaan bij de ouderen sinds vorige maand, omdat hun plaatselijke 
groenteboer weg ging: want hoe komen we nu aan de kleine boodschapjes zegt deze oudere mens 
tegen mij?
We fietsen niet meer, hebben geen auto en geen internet en grote supermarkt is te ver. Onze 
dagelijkse wandeling is nu weg en boodschappen halen voor de koelkast lukt dus niet meer.
Ik zie hier nu, omdat ik hier boven de winkels woon, minder winkelpubliek, gewoonweg omdat het 
kleine supermarktje nu weg is. Minder rollators, minder ouderen, helaas.
En wat komt er in het pand van de groenteboer?
Een patatzaak??
Dat is iets waar ons rustige dorp echt niet op zit te wachten.
 
Ik zie de bejaarde mens niet elke avond een puntzak friet halen omdat de koelkast leeg is en wij als 
omwonenden zitten niet te wachten op een zaak die in de late uurtjes open is.
Met stank en geluidsoverlast en hangjongeren op het plein in de avond wordt hier niemand blij.
We hebben nauwelijks last van hangjongeren nu, omdat er niets open is in de avond. Heerlijk rustig 
dus.
Dat gaat dus veranderen met een patatzaak en andere openingstijden.
Aan de oudere mens wordt dus blijkbaar niet gedacht (alleen met een soos), want hun supermarktje 
verdwijnt, geen eten meer en nu moet iedereen hier gelukkig zijn of worden met een patatzaak?
Over gezonde voeding gesproken 
De hele buurt heeft hier helemaal niks mee, met een patatzaak…. Maar daar lijkt maar weinig oor en 
oog voor van wat wij vinden en wensen.
 
De pizzeria die nu aan de andere kant van het pand zit gaat van ellende weg hoorde ik en daar 
hadden we geen overlast van want die bezorgde meer aan huis vanuit het pand dan dat dit 
hangjongeren aldaar aantrok.
Is er ook wel overlegt met de pizerria of vlucht die nu gewoon weg door deze onbesproken plannen?
Wij allen hebben hier koophuizen en kunnen niet zo snel wegvluchten van dit gewijzigde 
bestemmingsplan maar we kunnen idd wel laten weten wat we wensen en wat niet. 
Al is daar nooit om gevraagd, dan bij deze.
We wonen hier immers al jaren met veel woonplezier zonder overlast. 



We zien nu in dat deze rust zal verdwijnen, wat weer veel stress oplevert en ergernissen. Daling van 
de prijs van je huis omdat er een lawaaiige patatzaak voor je deur zit met jongeren, brommertjes etc.
In de hoop dat ze verdwijnen na sluitingstijd van het pand… Of gaan ze lekker zitten op het bankje (in 
een groep) voor ons complex en lekker nakletsen met zijn allen of bravoure gedrag laten zien aan 
elkaar?
De bankjes staan er namelijk al, dus erg aantrekkelijk.
Als we wel eens wat jongeren in de nacht hadden, iets wat nu zelfden gebeurt, is dat altijd met veel 
lawaai. 
Jongeren houden geen rekening met slapende mensen. Houden zeer weinig rekening met überhaupt 
de omgeving, soms zijn het daar jongeren voor.
We moeten dan in de late avond en nacht, voor mensen die dat durven, er iets van gaan zeggen 
vanuit ons raam.
Dat we willen slapen en of ze weg kunnen gaan (waargebeurd verhaal).
Of zullen we nu elke keer instanties zoals politie moeten waarschuwen bij geluidsoverlast?
 
Kortom: 
De oudere mens heeft nu pech omdat hij zijn boodschapjes niet meer kan doen en zijn koelkastje 
blijft leeg en de mensen uit de omgeving rondom de Oranjegalerij hebben nu pech door overlast van 
een patatzaak.
Niet echt een win win situatie lijkt mij zo.
 


