
Geachte Burgemeester, Wethouders en Leden  van de 
Gemeenteraad Leiderdorp

Op 9 september heeft (gegevens bekend bi griffie) de raad 
toegesproken naar aanleiding van de aankondiging in het 
Leiderdorps Weekblad over de transformatie van de 
Statenhof.
Hij beëindigde zijn toespraak met de conclusie:

 Dat er gerede twijfels zijn over de besluitvorming, 
informatievoorziening, participatie en de rechtmatigheid 
voor de voorgestelde transformatie van de Statenhof 
naar studentenwoningen.

 Dat  er voldoende redenen zijn  om de beslissing uit te 
stellen en een aanvullende studie of onderzoek te 
verrichten naar de mogelijke overlast van 
studentenhuisvesting en daarnaast naar de 
mogelijkheden om seniorenhuisvesting te realiseren

 Dat ook  de belangen van de bewoners van Leiderdorp in 
het algemeen en  senioren in het bijzonder zorgvuldig 
afgewogen moeten worden.

Daarbij verwijzend naar het coalitieakkoord, waarin U 
aangeeft dat “ook ouderen veel betekenen voor onze 
samenleving en daarom aandacht en steun verdienen" en dat 
deze coalitie het bouwen van levensbestendige 
appartementen wil stimuleren ten einde de vergrijzing in de 
wijken met eengezinswoningen op te lossen, de ouderen 
langer zelfstandig te kunnen laten wonen, en de 
doorstroming met jongere gezinnen te bevorderen.”
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(Bekend bij de griffie) deed daarop een oproep aan u om  het 
voorgenomen principebesluit in te trekken. 

Op 24 september j.l , heb ik de mening van de raad gevraagd 
over de voorgenomen verbouwing van de Statenhof. Helaas 
heeft de raad besloten om de afdoening over te laten aan 
B&W.

Op 23 oktober heeft B&W mij antwoord gegeven op mijn 
brief en tevens meegedeeld dat op 22 oktober een 
omgevingsvergunning is verleend.

Intussen zijn er  diverse verzoeken schriftelijk bij u ingediend 
en het doet me pijn als oud wethouder  om te constateren 
dat u uw verantwoordelijkheid niet durft te nemen en zich 
openlijk uit te spreken of u voor of tegen dit voornemen bent. 
Verder durft u naar mijn mening geen uitspraak te doen en/of 
heeft u geen eigen onderzoek gedaan  naar  de 
rechtmatigheid van de toegepaste kruimelprocedure. U bent 
daarbij louter afgegaan op de visie van B&W.

Tot mijn spijt moet ik constateren dat de Raad niet zijn 
verantwoordelijkheid neemt. Concreet leg ik de nu nogmaals 
de navolgende onbeantwoorde vragen voor:

 Is er voldoende onderzoek verricht naar de mogelijke 
overlast van studentenhuisvesting? Nu heeft het zich 
alleen beperkt tot een mogelijk parkeerprobleem.

 Bent u ook van mening dat eveneens de alternatieven 
voor Seniorenhuisvesting in beschouwing genomen 
moeten worden; vooral gericht op aanleunwoningen 
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voor senioren. Dit mede in relatie tot het 
coalitieakkoord.

 Bent u bereid om de beslissing voor de 
omgevingsvergunning in te laten trekken en/óf op te 
schorten om een aanvullend plan te laten uitwerken? 

 Bewaakt u ook de integrale herziening van het 
Centrumplan en de participatie door de bewoners.

Graag zou ik van u  vernemen wat het  antwoord is. 
Daarmee wordt dan ook duidelijk welke positie u inneemt 
voor de senioren van Leiderdorp. 

Mijns inziens kan B&W een verzoek van de Raad nooit naast 
zich neerleggen, onverlet een kruimelprocedure. 

Worden de belangen van de inwoners van Leiderdorp nog 
wel voldoende door jullie geborgd?
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