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Inleiding
Als onderdeel van de ambitiebepaling voor de ‘Omgevingsvisie Leiderdorp’ zijn
op 24 maart 2022 een drietal dorpsgesprekken gehouden. Het doel hiervan was
om op verschillende thema’s input op te halen bij inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties.
De dorpsgesprekken werden gehouden voor drie verschillende groepen. De
eerste groep bestond uit ketenpartners, zoals het waterschap, disciplines van de
milieudienst en de GGD. Voor de tweede groep waren ondernemers en lokale
organisaties uitgenodigd. De derde groep bestond uit geïnteresseerde bewoners.
Na een algemene presentatie over de aanleiding en het doel van de omgevingsvisie
was er de mogelijkheid om op tien verschillende themaposters aandachtspunten
te noteren. Tot slot bespraken we met elkaar de belangrijkste aandachtspunten.
Dit leverde goede gesprekken op. De aandachtspunten verwerken we in het
ambitiedocument voor de omgevingsvisie Leiderdorp.
Een beeld van besproken onderwerpen en opgehaalde aandachtspunten
Uit de bijeenkomst met de ketenpartners bleek eens te meer dat de verschillende
thema’s raakvlakken met elkaar hebben, waarbij de bodem als ondergrond een basis
voor alles vormt. Het advies is om waar mogelijk de thema’s met elkaar te koppelen
zodat slimme combinaties gemaakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan speelplek
die ook dient als waterbuffer. Door een juiste toepassing van de ondergrond kan
namelijk de biodiversiteit versterkt worden, maar biedt dit ook mogelijkheden om
wateroverlast tegen te gaan.
Bij herinrichting van straten en pleinen is het ook belangrijk om te kijken naar het
aspect gezondheid. Hierbij moeten we onderscheid maken tussen externe veiligheid
(bv. nabijheid van tankstations of snelwegen) en sociale veiligheid. Ook een gezonde
omgeving moeten we op verschillende manieren uitwerken, bijvoorbeeld door de
openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt om te bewegen en bijvoorbeeld
de blootstelling aan luchtvervuiling verminderen. Een goed ingerichte buurt nodigt
bijvoorbeeld uit tot wandelen, wat een middel kan zijn om mensen te verleiden de
auto te laten staan en daardoor verbetert de luchtkwaliteit.
Andere belangrijke aspecten waren het duurzame energie en klimaatadaptatie. De
gemeente moet bepalen of zij een meer sturende of faciliterende rol wil oppakken?
Dat wil zeggen, gaat de gemeente proactief aan de slag om de gemeente duurzamer
te maken of neemt zij een meer reactieve houding aan? Er is behoefte aan een
duidelijkere regie per thema en/of buurt. Zorg voor (beknopte) regels die als kapstok
dienen voor nieuwe ontwikkelingen waarbij de leefkwaliteit voorop moet staan.
Het toevoegen van woningen wordt als belangrijk thema gezien, en met name voor
de juiste doelgroepen (starters, middeninkomens en ouderen). Dit biedt ook kansen
voor het op peil houden van het voorzieningenniveau en kan ook de kwaliteit van
de omgeving verbeteren als dat doelbewust wordt gekoppeld. De samenstelling van
voorzieningen is een thema wat aandacht verdient: in de komende jaren verandert
de vraag naar retail, met een verkleuring naar recreatie, zorg en horeca.

Verder zijn er veel vragen over mobiliteit (alternatieven voor de auto, oplossen
van diverse knelpunten, van doorstroming met de auto tot het parkeren van de
scootmobiel). Tot slot wordt het ziekenhuis gezien als belangrijke werkgever, dat ook
van meerwaarde is voor andere zorggerelateerde bedrijven.
Bewoners van Leiderdorp hechten belang aan het bouwen voor de juiste doelgroep
(ouderen en jongeren). Denk hierbij wel goed na waar je wilt bouwen, de ruimte is
niet onbeperkt beschikbaar. Aandachtspunten is de cultuurhistorie van Leiderdorp,
deze is van belang voor de identiteit van de gemeente. Bereikbaarheid van het dorp
is belangrijk, maar extra aandacht zou ook uit moeten gaan naar de veiligheid van
het verkeer en onduidelijke verkeerssituaties verminderen. Langzamer rijden kan een
oplossing zijn, mits ook de verkeersborden en de inrichting van wegen helder zijn.
Over het hoe we de energietransitie vorm gaan geven is nog geen overeenstemming.
Duidelijk is dat er een transitie gaande is, maar niet iedereen wil windmolens in
de omgeving. Het advies is om ook nadrukkelijk naar alternatieven te kijken, zoals
meer zonnepanelen, waterstof- en biogas. Bied daarnaast mogelijkheden voor
het verduurzamen van huizen, en bepaal wanneer sloop/nieuwbouw hierbij een
oplossing kan zijn.
Bovenstaande samenvatting schetst een beeld van de besproken onderwerpen
en opgehaalde aandachtspunten. Tijdens de besprekingen zijn echter meer
onderwerpen besproken en aandachtpunten opgehaald. Bijvoorbeeld tijdens het
ophalen van aandachtspunten op de posters. Deze posters zijn terug te vinden op de
gemeentelijk website alsmede in de apart meegestuurde bijlage.
Vervolgstappen
In de komende weken wordt het ambitiedocument met behulp van uw input verder
uitgewerkt. Over de onderwerpen waar geen overeenstemming over was tijdens
de dorpsgesprekken zal er ook nog een enquête voorgelegd worden aan het
Burgerpanel. Ook voor belanghebbenden die geen onderdeel uitmaken van het
Burgerpanel wordt de mogelijkheid geboden om de enquête in te vullen.
Vervolgens verwerken we deze resultaten in het ambitiedocument en leggen we het
voor aan het bestuur. De verwachting is dat kort na de zomer hierover een besluit
wordt genomen.
Informatie en contact
Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of wenst u meer informatie, kijk dan op de
gemeentelijke website: www.leiderdorp.nl/omgevingsvisie of neem met ons contact
op via: omgevingsvisie@leiderdorp.nl

