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• Inhoud
– Even voorstellen

– Inleiding

– Schetsontwerp woningen door architect Ab Veerbeek

– schetsontwerp omliggend openbaar gebied door Peter Verkade

– Toelichting Nota van Uitgangspunten door Joke Boot

– Voorlopige planning

– Vragen?



Even voorstellen

• Joke Boot Projectleider gemeente Leiderdorp 

• Rik Verhoeven Verkeerskundige gemeente Leiderdorp

• Marga van Strien Stedenbouwkundige gemeente Leiderdorp

• Hubrecht van der Marel Projectleider gemeente Leiderdorp

• Ab Veerbeek Ab Veerbeek Architecten

• Peter Verkade Peter Verkade Landschapsarchitect

• Menno Stok Projectleider Nieuwbouw Rijnhart Wonen



Schetsontwerp woningen































Schetsontwerp omgeving





































Toelichting op
Nota van Uitgangspunten



Nota van uitgangspunten 
Herontwikkeling 
Pinksterbloem

Informatieavond 17 juni 2021



Voorgeschiedenis & Aanleiding

• Verzoek Rijnhart Wonen

• Verkenning woningbouwprogramma 

• Parkeren in openbare ruimte 



Rol & belangen gemeente

• Meer sociale woningen en beter aansluiten op vraag

• Leefbaarheid verbeteren en goede ruimtelijke inpassing van de 
ontwikkeling

• Stedenbouwkundig passende nieuwbouwcomplexen

• Voldoende parkeerplaatsen

• Voldoende ruimte en meer waarde voor groen en water 

Afspraak met Rijnhart Wonen: 92 woningen sociale huur en realiseren van 
109 parkeerplaatsen



Nota van uitgangspunten

• Overzicht uitgangspunten gemeente

• Gebaseerd op vastgesteld beleid, wetgeving en 
regels aangevuld met project-specifieke wensen 
(bijv. Stedenbouw, klimaatadaptatie en 
natuurinclusief bouwen)

• Bespreking Politiek Forum: 28 juni 

• Besluitvorming Raad: 12 juli 



Nota van uitgangspunten: Stedenbouw
• Hoogteaccent noordelijk woonblok 

• Ranke en slanke vormgeving 

• Alzijdige oriëntatie woningen



Nota van uitgangspunten: Parkeren 
• Basisuitgangspunten parkeerbeleid 

• Locaties extra parkeerplaatsen binnen plangebied 



Nota van uitgangspunten: Participatie 
• Informeren: nota van uitgangspunten, nieuwbouwplan en herinrichting openbare ruimte 

(algemeen) 

• Raadplegen: herinrichting groene tussen ruimte en herinrichting Pinksterbloem (bijv. zijde 
parkeren, groen) 



Nota van uitgangspunten

• Overige onderwerpen in nota van 
uitgangspunten o.a. wonen, groen en 
water, duurzaamheid en openbare 
ruimte. 

• Te raadplegen via www.raadleiderdorp.nl

http://www.raadleiderdorp.nl/


Voorlopige planning



Belangrijkste momenten voorlopige planning

• Start participatie buitenruimte juli 2021

• Ontwerpproces t/m maart 2022

• Prognose start bestemmingsplan oktober 2021

• Indiening omgevingsvergunning april 2022

• Prognose sloop 2e of 3e kwartaal 2022

• Prognose start bouw 3e of 4e kwartaal 2022



Vragen?


