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Aan de leden van de gemeenteraad
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Publicatie in krant voor oproep initiatieven buurtkamer
Heelblaadjespad 1. Beantwoording vragen uit politiek Forum

Geachte leden van de raad,

Graag informeren wij u via deze weg over de toezegging die door wethouder
Joosten zijn gedaan in het Politiek Forum van L4 april202O, alsook de antwoorden
op enkele vragen die vorige week zijn gesteld over het raadsvoorstel
Heelblaadjespad 1.

1. Mogelijkheid buurtkamer

cDA en cu/scP hebben verzocht een extra inspanning te leveren om gegadigden op
te roepen de noodzaak/wens en (financiële) haalbaarheid van een buurtkamer in
het project aan te geven.

Over de mogelijkheden van een buurtkamer is in eerder stadium al met enkele
partijen overleg gepleegd. Dit heeft niet tot een haalbaar initiatief geleid. Om gevolg
te geven aan uw verzoek om een extra inspanning te doen, zullen wij nog deze week
een oproep plaatsen op onze website en deze ook plaatsen in het Leiderdorps
weekblad, Gemeente aan Huis. Aan Buurtvereniging de Kruidentuin (M. Evers),
KBO-PCOB, lncluzio en de adviesraad welzijn zal een brief worden gestuurd met het
verzoek hun initiatief of de initiatieven die aan hen kenbaar gemaakt zijn bij ons aan
te melden. Eventuele hulp vanuit de gemeente zal niet bestaan uit financiële
ondersteuning maar is met name bedoeld om partijen "te verbinden,,. omdat de
ontwikkelaar ook een tijdsplanning heeft en graag door wil gaan, dient het initiatief
zich te melden voor Ljuni. Komt het initiatief pas na L juni, dan kan eventueel
gebruik gemaakt worden van de gebruiksvrijstelling uit het nog vast te stellen
bestemmingsplan voor Heelblaadjespad L.071 54 58 s00
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2. Groenoverleg

De secretaris van het Groenoverleg heeft aangegeven niet meer bij elkaar te zullen

komen voor het bespreken van een bestemmingsplan. Wel heeft onze eigen

deskundige op het terrein van groen en landschap al haar inbreng op het

bestemmingsplan geleverd. Voor een goede beoordeling van het groen is echter

veeleer het inrichtingsplan voor het openbaar gebied van belang. Dit inrichtingsplan

hebben wij nog niet ontvangen. Zodra wij dat hebben ontvangen zullen we het

inrichtíngsplan aan de deelnemers van het groenoverleg toesturen, met het verzoek

om hun opmerkingen en ideeën aan ons door te geven. Het resultaat van die

inventarisatie zal besproken worden met de projectontwikkelaar.

3. Participatieverslag

Groen Links las in het participatieverslag dat niet alle wensen gehonoreerd (kunnen)

worden. Uit het verslag blijkt dat aan veel wensen kon worden tegemoet gekomen, (

denk aan veiligheid en parkeren hetgeen voor de raadsleden bij de eerdere

bespreking in het Politiek Forum ( en ook voor omwonenden) een heikel punt was.)

Daarom onderstaand een overzicht van de punten waar niet helemaal aan kon

worden tegemoet gekomen , en cursief de argumenten daarvoor van de

ontwikkelaar.
- Verzoek om de parkeerplekken op de voormalig parkeerlus achterwegen te

laten en te vervangen voor groen.

Hierin is het compromis gezocht in de vorm van holf verhording en het

voormolig groen uitvoeren von de porkeerplekken ten behoeve van de

toekomstige groei.

- De penthouses eraf halen in verband met privacy van de bewoners aan de Van

Lennepdreef.
Financieel niet hoolbaor en zou het plon stedenbouwkundig kwolitotief
minder maken. Behoefte aon woningen.

- Ramen aan de zijde van de Gallaslaan verkleinen in verband met privacy van de

bewoners aan de Van LennePdreef.

Dit is onderzocht moor niet mogeliik gebleken in verband met voor

doglichttoetreding voortkomende uit het bouwbesluit-

- Het volledig dichtmaken van de balkons aan de zijde van de Gallaslaan.

Dit is niet gedoan omdst dit de kwoliteit vqn het gebouw als geheel en de

woningen aontost. Doarnoost zijn wij von mening dot dit tegenstriidig zou

zijn met het gewenste beeld dot wordt geschetst in de Stedenbouwkundige

randvoorwoarden en het Beeldkwaliteitsplan.

4. Verbreden brug?

D'66 vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid op de brug naar de Gallaslaan.

Wethouder Joosten gaf aan dat daar in de exploitatieovereenkomst op ingegaan zal

worden.

lnmiddels hebben wij contact gehad met de verkeer- en beheeradviseurs en beiden

achten een bredere burg in de gegeven situatie niet nodig.
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5. Doorstroming

D'66 vroeg aandacht voor doorstroming. Wethouder Joosten gaf aan dat
doorstroming automatisch op gang komt, omdat er veel belangstelling uit de wijk is.

Over de verkoop zullen wij met de ontwikkelaar afspraken maken.

De bereidheid om inwoners van Leiderdorp een zekere mate van voorrang te geven

bij verkoop is inmiddels door de ontwikkelaar bevestigd.

Hoogachtend,
burge ers,

jn L.M. Driesse
s burgemeester

ren
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