
1. Inloop, opening en toelichtende presentatie

2. Rondje langs de themaposters 
Ophalen kansen en zorgen per beleidsthema

3. Uiteen in Gesprekstafels –
1. Wat is er nodig om als Leiderdorp een ‘compleet’ en ‘vitaal’ dorp te blijven? 
2. Wat is er nodig om Leiderdorp ‘veiliger’, ‘groener’ en ‘gezonder’ te maken? 

4. Plenaire afronding en napraten…

Dorpsgesprekken omgevingsvisie Leiderdorp –

24-3-2022



Aanleiding - Omgevingswet 



Aanleiding - Omgevingswet 





Benadering - Waarom een omgevingsvisie?



Wat is er 
nodig om het 

“kloppend 
hart tussen 

stad en land” 
te versterken?

Hoe passen we de 
binnenstedelijke 
woningbouwopgave in?

Hoe (ver) verhogen we de
ruimtelijke kwaliteit van 
gebouwen en openbare 

ruimte?

Welke rol(len) wil de 
gemeente en hoeveel 

ruimte bieden we 
(per thema en/of 

gebied)?
Hoe ziet Leiderdorp 
haar positie in de regio? 



Stap 1: Ambitiedocument

• XXXX
• XXXX
• XXXX
• XXXX

Stap 2: Ambities uitwerken in omgevingsvisie



Titel

• XXXX
• XXXX
• XXXX
• XXXX



Eerste reflectie: 

1. Structuurvisie uit 

2015 biedt goede 

basis

2. Diverse 

aanvullingen en 

actualisaties nodig

3. Meer detail in 

kwaliteiten en 

ontwikkelingen per 

gebied



Titel• XXXX
• XXXX
• XXXX
• XXXX

Bouwjaar Fundering Gezondheidsrisico

Verduurzaming
Gebouwen  
1960-1990

= 
aandachtspunt

Langs Oude Rijn
=

aandachtspunt

Langs snel-
en hoofdwegen

=
aandachtspunt

Waterkwaliteit

Ontoereikende 
waterkwaliteit

=
aandachtspunt

Reflectie vanuit (geografische) data
Hitte/klimaatrisico

Baanderij en 
A4-zone 

=
aandachtspunt



Bouwjaar Economie en 
onderwijs

Duurzaamheid

Particulier eigendom 
= 

aandachtspunt

Ruimte voor bedrijven 
en scholen

=
aandachtspunt

Laag % duurzame energie 
en bomen/groen

=
aandachtspunt

Reflectie vanuit (geografische) data
Veiligheid

Jeugd en 
veiligheidsbeleving

=
aandachtspunt



Dementie (extramuraal) Meervoudige problematiek: fysiek en geestelijk

Woonbehoefte en inrichting 
openbare ruimte

= 
aandachtspunt

Reflectie vanuit (geografische) data

Gebied langs Engelendaal
=

aandachtspunt





P. M. Toelichting kaarten / posters:

-

-

-

-

-

-

-

-

-



P. M. Toelichting kaarten / posters:

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Toelichting schuurpunten: 1. Wat is er nodig om als Leiderdorp een ‘compleet’ en ‘vitaal’ dorp te blijven? 

- Dorpse kwaliteiten

- Fijn wonen

- Compleet qua voorzieningen en werkgelegenheid

…maar…

- Druk op woningmarkt

- Ruimte voor bedrijventerreinen

- Vergrijzing

…dus keuzes nodig….

- Wonen –werken – voorzieningen



1. Wat is er nodig om als Leiderdorp een ‘compleet’ en ‘vitaal’ dorp te blijven? 

Als je naar Leiderdorp kijkt en je zou wat mogen veranderen, wat zou je dan als eerste willen 
veranderen? 

En wat zou absoluut niet mogen veranderen? 

- Voor welke doelgroepen moeten we bouwen en hoe kunnen we hierop sturen? 

- Wat is het (huidige en toekomstige) economisch profiel van Leiderdorp?

- Waar is de ruimtelijke vraag van (toekomstige) Leiderdorpse economie?

- Wat voor werk willen we stimuleren/faciliteren?

- Hoe kunnen we actief sturen op behouden/toevoegen bedrijvigheid in ontwikkelgebieden 

(maximaal functies mengen)?

- Naar welk (type) voorzieningen is een stijgende vraag? 

- Naar welk (type) voorzieningen is een dalende vraag?

- Is het gewaardeerde ‘dorpse karakter’ sociaal en/of ruimtelijk van aard? 

- Hoe behouden we het ‘dorpse karakter’ in verstedelijkte woonmilieus?



Toelichting schuurpunten: 2. Wat is er nodig om Leiderdorp ‘veiliger’, ‘groener’ en ‘gezonder’ te maken?

- Leefbaar: Veilig, Groen en Gezond

…maar…

- Onveiligheidsbeleiving

- Oppervlakte groen en bomen

- Luchtvervuiling en geluidsbelasting

- Mobiliteit 

- Klimaatverandering

…dus keuzes nodig…

- Prioritering Gezondheid, veiligheid, openbare ruimte, mobiliteit 



2. Wat is er nodig om Leiderdorp ‘veiliger’, ‘groener’ en ‘gezonder’ te maken?

Welke mogelijkheden ziet u om tot een betere afweging te komen tussen de behoefte aan woningen 

en meer groen in de wijken?

Welke verbeterpunten ziet u als het gaat om de leefomgeving? 

- Hoe gezond en/of veilig willen we worden? Wat zijn we bereid op te geven / te investeren? 

- Hoe en waar maken we ruimte voor, groen, water, bewegen en verblijven?

- Blijft eerst bewegen dan bouwen heilig voor autoverkeer? Hoe maken we (ruimtelijk) de 

alternatieven voor de auto aantrekkelijker en hoe gaan we om met parkeren? 

- (Hoe) Kunnen we bereikbaarheid behouden en tegelijkertijd rondom Engelendaal de 

verblijfskwaliteit verbeteren en barrière werking opheffen?

- Rol voor de zorgsector bij gebiedsontwikkelingen, bv. transformatie van A4 zone?



Opzet bijeenkomst

1. Kansen en zorgen ophalen bij themaposters

2. Verdiepende gesprekken over schuurpunten:

1. Wat is er nodig om als Leiderdorp een ‘compleet’ en ‘vitaal’ dorp te blijven? 
2. Wat is er nodig om Leiderdorp ‘veiliger’, ‘groener’ en ‘gezonder’ te maken? 


