
Leiderdorp, 7 maart 2O2O.

Geachte leden van de gemeenteraad Leiderdorp,

Als bewoner van de Ommedijk heb ik met meer dan gewone belangstelling de diverse stukken in de
media gevolgd over de parkeerproblematiek rondom de Ommed'rjk en tevens de door u gevoerde
discussie in de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2020.
Hierin zijn mij een aantal zaken opgevallen, die m.i. van belang zijn om te komen tot een afgewogen
oplossing voor deze problematiek. Allereerst schets ik even de feiten hoe deze situatie zo is kunnen
ontstaan.
Bij het afgeven van de vergunning voor de bouw van de Ommedijk zijn er ook breedvoerig allerlei
discussies geweest over de parkeerbalans voor dit nieuwe complex. Uiteindelijk is de
bouwvergunning afgegeven en staat het huidige complex er sinds eind 20L0, begin 2011.
Oorspronkel'rjk was het nog de bedoeling dat er ook een theaterzaal met grandcafe zou komen ter
vervanging van de Muzehof, maar dat is door de toenmalige directeur van Rijnhart wonen t.w. Jan
de Vries uit het bouwproject geschrapt. Gelukkig zou ik bijna zeggen , want anders waren de
parkeerproblemen alleen nog maar groter geworden.
Verder is er inhoudelijk niets aan het plan gewijzigd. Het zorgdeel, de bloemist, kapsalon, apotheek
en gezondheidscentrum zaten van meet af aan in het plan en natuurlijk ook de sociale
huurwoningen, de koopappartementen en een aantal vr'rje sector huurappartementen en niet te
vergeten de parkeergarage voor 68 auto's voor deze groep bewoners van de Ommedijk.
Hier en daar zijn er wat verschuivingen opgetreden agv een wijziging in regelgeving DAAB en niet-
DAAB, waardoor Rijnhart wonen een deel van de vrije sector woningen heeft verkocht en zie je
tevens dat er oorspronkel'rjk bijan alleen maar oudere mensen woonden, maar door de druk op de
woningmarkt komen er steeds meer jonge mensen in die de woningen kopen.

ln de b'rjlage heb ik zo goed als mogelijk de benodigde parkeerplaatsen berekend op basis van het
vigerende parkeerbeleid van de gemeente Leiderdorp. Daaruit is op te maken dat er circa 306
parkeerplaatsen aanwezig zouden moeten zijn in en rondom de Ommedijk., maar een hele simpele
uitgevoerde telling laat zien dat er slechts 170 plaatsen z'rjn. Daarnaast is het mij opgevallen dat in
het gepubliceerde addendum op het parkeerbeleid van de gemeente Leiderdorp ( versie 2012 )van
3 februari 20L6 in tabelVl van de b'ljlage een heel ander aantal parkeerplaatsen staat dan dat er in
werkelijkheid zijn en mis ik ook de 68 parkeerplaatsen van de parkeergarage op Eigen Terrein.
Daarin wordt namelijk aangegeven voor de secties 338 en 339 een totaal aantal plaatsen van 179 en
er is na 3 februari 20L6 echt geen parkeerplaats meer weggehaald. Het huidige aantal plaatsen was
eralvanafdeoplevering. Erzittenzelfsookrareverschillentussen de2secties,maardatterzijde.
Het beeld is en blijft dat er gewoon veel te weinig plaatsen z'ljn voor de huidige bezetting van het
complex.

Tevens is het zo dat Rijnhart wonen aan aantal parkeerplaatsen in eigendom heeft in de
parkeergarage tbv haar huurders aldaar, maar er staan er al een tijd circa 10 leeg. Rijnhart wil deze
plaatsen helaas niet verhuren aan geinteresseerde bewoners van de Ommedijk, maar alleen
verkopen. Dat heb ik namelijk zelf te horen gekregen van Rijnhart, aangezien ik zelf een plaats erbij
wilde huren in de parkeergarage.
Daarnaast heb ik opgemerkt dat niet alleen het personeel van ActiVite nauwelijks parkeert aan de
achterzijde van het complex maar ook niet de medewerkers van de kapsalon, apotheek en het



gezondheidscentrum. Dat zou al heel wat problematiek oplossen, want bijna dagelijks staan er daar

een 20-talplaatsen leeg. En daarboven komt nog dat de parkeerdruk aan de voorzijde hoofdzakelijk

op de doordeweekse dagen ligt en vooral op de spreekuurt'rjden van het gezondheidscentrum.

Het moge duidel'rjk zijn dat er een grote parkeerONbalans is rondom de Ommedijk. Daar komt
tevens bij dat het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage bij lange na niet voldoende is voor de

bewoners van de Ommedijk, zodat het eventueel invoeren van een blauwe zone ter plaatse het
probleem voor de bewoners van de Ommedijk vergroot wordt en dat zij gedwongen worden hun

parkeerheil elders te gaan zoeken en het probleem daardoor alleen maar gaan verschuiven naar de

aangrenzende straten ( waaronder Heinsiuslaan, Muzelaan en de Terhaarkade ). Ze willen tenslotte
hun auto toch ergens gaan parkeren.

Er zal dus creatiever omgegaan moeten worden met de beschikbare capaciteit, zorgen dat deze ook

daadwerkelijk volledig benut gaat worden en bezien of en waar er uitbreiding in de nabijheid
mogelijk is. Misschien dat het overkluizen van de sloot tussen de Terhaarkade en de Ommedijk een

oplossing kan bieden , maar daarvoor zijn ongetwijfeld genoeg experts binnen de gemeente .

Hopelijk geeft dit schrijven u meer duidelijkheid rondom de parkeerproblematiek rondom de

Ommedijk en een voor eenieder acceptabele oplossing.

Met vriendelij ke groet,

Bij lage: overzicht pa rkeeraa nta llen Ommedijk, Leiderdorp



PARKEERNORM VOLGENS ADDENDUM 3-2-2016  GEMEENTE LEIDERDORP

aantal norm aantal x TOTAAL

norm

BENODIGD

Ommedijk sociaal 76 1,2 91,2

niet sociaal 34 1,6 54,4

Torenwoningen niet sociaal 32 1,6 51,2

zorgdeel kamers verpleeghuis 78 0,7 54,6

dagopvang medewerkers per dag 3 0,9 2,7

restaurant De Dijk 300 m2 6,3 18,9

bloemist 100 m2 4,6 4,6

kapper 100 m2 4,6 4,6

apotheek 200 m2 2,5 5

gezondheidscentrum 10 spreekkamers 1,9 19

TOTAAL BENODIGD 306,2 sectie vlgs tabel VI

capaciteit

DAADWERKELIJK BESCHIKBAAR

parkeergarage Ommedijk 68 Eigen Terrein 338 0 ?

voorzijde Ommedijk 54 338 97

invalide parkeerplekken 6 338 }

huisartsen 2 338 } 10

elektrisch parkeren 2 338 }

achterzijde Ommedijk 38 339 72

TOTAAL AANWEZIGE PARKEERPLAATSEN 170 179

VERSCHIL TE KORT -136,2
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