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Van: Adviesleden en Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren

van het Appartementengebouw Swanenburch.

Aan: Burgemeester en Wethouders en Raadsleden van Leiderdorp
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Onderwerp: Onrechtmatige
eigendomsverhouding rondom de

Sterrentuin.
Leiderdorp, 29 juli 2019

Geacht College en Raadsleden,

Via de media hebben wiivernomen dat de verbouwing van de Sterrentuin begin 2020 zal starten.
Omdat deze verbouwi:rg voor de bewoners van Swanenburch een tijd lang (geluids)overlast met zich

mee zal brengen, vervryachten wij dat ervoor gezorgd wordt dat er, conform de regels die daarvoor
gelden binnen een apparternenfen spÍitsirng, de otrrerlast tof een minrmum beperK zal bliitrcn.

Als bewoners van het complex Swanenburch vinden wij deze verbouwing een uitgelezen moment om

nu eindelijk tot een oplossing te komen met betrekking tot de onrechtmatige eigendomsverhouding
rondom de sterentuin met als resultaat een voor alle part'rjen bevredigende oplossing.

Bij het beschouwen van de geschiedenis van het totale gebouw (Sterrentuin, bedríjven en woningen)
hebben zich vanaf de oplevering van het gebouw in 2009 tot op heden talrijke problemen voorgedaan.

Allereerst zijn er grote bouwtechnische fouten gemaakt. ln de Sterrentuin bijvoorbeeld: een gebrekkig

functionerende lift, slechte plafondplaten, regelmatig lekkages in het atrium. ln Swanenburch werd de

loopbrug tegen de afspraak niet dicht afgeleverd met o.a. als gevolg jarenlange roestvorming. Overige
problemen waarmee de bewoners geconfronteerd werden: wazige ruiten (twaalf stuks), gebrekkige
gevelbekleding, lekkages van onderdorpels en tot op de dag van vandaag: roestige balkons.

Een van de oozaken van bovenstaande problemen zou kunnen zijn dat de crisis in 2008 begon en dat

er door de bouwer flink bezuinigd moest worden waardoor ondeskundige arbeid met gebruikmaking van
kwalitatief slecht materiaal heeft plaatsgevonden . Ook de gemeente is samen met de bouwer op zoek
gegaan naar bezuinigr ingen.

Het weile,g iuegen de gemeente en bauwer heeff ertoe geleid datde zgn. punt Ín het verlengde van de
Bibliotheek niet uitgevoerd is maar daarvoor een terras op een kleinere oppervlakte is aangelegd, met
als gevolg dat ook een deel dat rechtens bezit is van de Vereniging van Eigenaren van Swanenburch
onterecht is ontvreemd. Deze onrechtmatige ingebruikname geldt voor het terras bij de bibliotheek en

voor het daarachter gelegen water ( in gebruik als openbaar water).

Onze conclusie is dat de gemeente Leiderdorp in bovengenoemde zaken, formeel en informeel, onjuist
heeft gehandeld en daarmee geen recht doet aan onze belangen, resp. ons eigendomsrecht van
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bepaalde gedeeltes van het gebouw, te weten: de zgn. punt en ook het gebruik van de containerruimte

die volgens de splitsingsakte eigendom is van de woningen Swanenburch.

Het heeft vooralsnog niet onze voorkeur gedwongen te zijn juridische stappen te overwegen en een en

ander mogelijk in de openbaarheid te brengen, om tot ons recht te komen.

Wij zouden graag in contact willen treden met een delegatie van uw kant die beslissingsbevoegdheid

heeft waar het gaat om,een juiste afhandeling van ons eigendomsrecht,

Hoogachtend,

V oorz:ittó'v an Veren i g ing va n E igena ren a ppa rtementen
Swanenburch.


