


INHOUD:

1. Toelichting proces totstandkoming

2. Toelichting opzet notitie

3. Conclusies voor vervolg

Raadsinformatieavond bouwstenen omgevingsvisie



Aanleiding - Omgevingswet 



Stap 1: Ambitiedocument → Bouwstenen

• XXXX
• XXXX
• XXXX
• XXXX

Stap 2: Ambities uitwerken in omgevingsvisie



Titel

• XXXX
• XXXX
• XXXX
• XXXX



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



Eerste reflectie: 

1. Structuurvisie uit 

2015 biedt goede 

basis

2. Diverse 

aanvullingen en 

actualisaties nodig

3. Meer detail in 

kwaliteiten en 

ontwikkelingen per 

gebied





Opzet enquête

• Algemene vragen

• Schuurpunten

• Slotvragen





P. M. Toelichting kaarten / posters:

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Opzet bijeenkomsten

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? 



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



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 



Hoofdopgave: 

1. Brede welvaart bevorderen

Uitwerking doelen: 

1. Leiderdorp ‘compleet’ en ‘vitaal’ houden

2. Leiderdorp ‘veiliger’, ‘groener’ en ‘gezonder’ maken

Mogelijke kernopgaven:

1. Bodem als Basis

2. Woningbouw als vliegwiel

3. Gestaag gezonder, groener en veiliger

4. Bereikbaar en compleet blijven

5. Toekomstbestendige energie en grondstoffen

Conclusies – inhoudelijke focus vervolg



Conclusies – vervolgproces



Conclusies – vervolgproces



Conclusies – vervolgproces

Besluitvorming ambitiedocument:  Q2 2023

Uitwerking tot ontwerp-omgevingsvisie (inclusief participatie): Q2 2024

Besluitvorming (inclusief terinzagelegging): Q3 2024
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