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Het College van Burgemeester en Wethouders en 

Leden van de gemeenteraad gemeente Leidschendam-Voorburg  

Postbus 1005  

2260 BA Leidschendam  

  

  

Ons Kenmerk: 20170607-018  

  

Betreft: Bouwplannen        Zoetermeer 07 juni 2017  

  

 

Geacht College en leden van de gemeenteraad, 

 

Inleiding  

Bij deze vraagt Huurdersraad Vidomes het College van B&W antwoord inzake een aantal 

zaken, die spelen rondom de ontwikkeling van diverse bouwplannen in Leidschendam-

Voorburg.   

Huurdersraad Vidomes zal graag zien dat het aantal te bouwen sociale huurwoningen flink 

zal toenemen. Er is veel vraag naar sociale huurwoningen en daardoor dringend behoefte 

aan meer sociale huurwoningen. Huurdersraad Vidomes dringt daarom aan op een snellere 

uitbreiding van de sociale voorraad. Wij verwijzen hierbij naar het bouwprogramma en 

onderschrijven het belang om de daarin genoemd 30% sociale huurwoningen ook 

daadwerkelijk te realiseren. Wij zijn de mening toegedaan dat hier een grote 

verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. 

Huurdersraad Vidomes zal graag zien dat de gemeente duidelijke locaties toewijst en zich 

houdt aan de gemaakte afspraken met de woningcorporaties in casu Vidomes om 

daadwerkelijk sociale huurwoningen te kunnen realiseren.  

  

De Star  

Hierbij is Vidomes reeds betrokken met betrekking tot de realisatie van sociale 

huurwoningen. Huurdersraad Vidomes maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van 

woningen op deze locatie. Dit omdat er geen welzijnsvoorzieningen, winkels en of OV in de 

nabije omgeving van deze locatie aanwezig zijn. Wij refereren in deze aan de bezwaren, 

die reeds vanuit buurtbewoners, alsmede het Bestuur van Wijkvereniging Leidschendam-

Zuid bij de gemeente en uw College zijn binnengekomen. Huurdersraad Vidomes sluit zich 

hierbij volledig aan. 

  

De locatie ligt in een mooie en kindvriendelijke wijk. Echter is deze thans niet optimaal te 

noemen. Temeer omdat deze locatie direct aansluit aan het industrieterrein en er dagelijks 

zwaar verkeer rijdt. Tevens zijn er in de directe omgeving geen aantrekkelijke 

voorzieningen om mensen te ‘verleiden’ om hier te gaan wonen. Zoals reeds aangegeven 

is er geen OV, zijn er in de nabije omgeving geen winkels, welzijnsvoorzieningen, weinig 

speelplekken en/of voldoende scholen. De gemeente meldt in haar brief van 24 maart 

2017 aan de omwonenden van deze locatie, “de sociale woningbouw aan De Star te willen 

laten aansluiten bij die doelgroepen die dringend behoefte hebben aan een betaalbare 

eigen woning, bijvoorbeeld: starters, senioren en urgent woningzoekenden, waaronder 

statushouders.” Daarnaast geeft de gemeente aan, dat de woningen bedoeld zijn voor 

‘doorstromers’ uit bestaande woningen in de sociale prijsklasse, waardoor deze vrijkomen 

voor de eerder genoemde doelgroepen.  

  

Huurdersraad Vidomes maakt ernstig bezwaar tegen het realiseren van een dergelijk 

ambitieus bouwplan als er geen voorzieningen zijn, zoals vorenstaand vermeld.  
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Ouderen ‘verleiden’ om hun bestaande, lees grotere en dus schaarse, woning op te geven 

om ergens te gaan wonen waar geen enkele voorziening is, is een utopische gedachte.  

Tevens zijn urgent woningzoekenden, met name statushouders veelal niet in het bezit van 

een auto. De fiets is voor de meesten ook een weinig gebruikt vervoermiddel. De 

loopafstand naar de eerste winkel vanaf de Star is ca. 30 minuten. De enige winkels op 

afstand bevinden zich namelijk aan de Damlaan. Ook maken wij ons grote zorgen om de 

speelplekken voor kinderen, de capaciteit van de aanwezige school en het aantal mensen, 

wat hier komt te wonen.  

De belasting op elk niveau zal dermate zwaar wegen, dat deze locatie geen aantrekkelijk 

woonlocatie kan zijn voor de genoemde doelgroepen en ook niet voor de omgeving, zolang 

de genoemde voorzieningen ontbreken. 

Huurdersraad Vidomes geeft hierbij duidelijk aan niet tegen bebouwing te zijn op deze 

locatie en onderschrijft het belang van het vergroten van de sociale voorraad. Er is echter 

daadkracht nodig vanuit partijen en vooral de gemeente om er voor te zorgen dat de 

locatie aantrekkelijk wordt. Dit kan alleen als er aandacht wordt besteed aan de invulling 

van de eerder genoemde voorzieningen. Om onze zienswijze nader te illustreren geven wij 

het volgende aan. 

  

Enige tijd geleden is de bus weggehaald. In de plaats hiervoor is slechts een 

vrijwilligersbusje ingezet. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet je lid worden van de 

Woej. Het lidmaatschap kost € 18,00 per jaar. De ritten kosten € 1,00 per rit. Dit busje 

stopt op vele plaatsen en bij ouderencomplexen. Het duurt heel lang voordat je bij de 

tram bent. Dit is geen optie voor mensen die werken en schoolgaande kinderen. Via de 

Damlaan rijden bus 45 en 46 naar Den Haag Centraal dezelfde route. Het lijkt een kleine 

moeite om voor één bus een lus op te nemen, zodat de Oude Bleijk, ’t Hert, de Zwaan, De 

Tol en De Star weer voorzien worden van OV. Hiermee wordt een groot probleem op een 

simpele wijze opgelost.  

  

Huurdersraad Vidomes is dan ook van mening dat extra uitbreiding van voorzieningen 

noodzakelijk is om een goed woonklimaat aan te kunnen bieden. Een goed woonklimaat, 

dat kwaliteit biedt aan de doelgroepen en waar ouderen ook goed kunnen wonen. Dat is in 

het huidige bouwplan helaas niet het geval. Wij verzoeken u nogmaals hier extra aandacht 

aan te willen schenken en ons aan te geven wat hiertoe de mogelijkheden zijn.  

  

Overgoo  

Bij de ontwikkeling van dit bouwplan was er sprake van tijdelijke sociale woningen, die 

door Vidomes gerealiseerd zouden worden. Kortgeleden stond in het Krantje, dat de 

gemeente deze locatie aan een projectontwikkelaar heeft uitgegeven. Gezien het karakter 

van de omgeving en de aansluiting van de sociale woningen is besloten de tijdelijke 

woningen te vervangen voor permanente woningen. Deze permanente woningen zullen 

voor 10 jaar aangemerkt worden als sociale woningbouw en daarna een andere 

bestemming krijgen. Tevens zijn deze woningen toegewezen aan een projectontwikkelaar 

en uit het pakket van Vidomes gehaald. Huurdersraad Vidomes maakt hiertegen ernstig 

bezwaar en is de mening toegedaan dat sociale huurwoningen geen tijdelijk karakter 

mogen en kunnen hebben. Wat gebeurt er na 10 jaar met de dan zittende huurders, 

worden deze gedwongen uit de woning te gaan? Waarom is het zo belangrijk dat na 10 

jaar de sociale huurwoningen een andere bestemming krijgen? Er is duidelijk een tekort 

aan sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg. 

 

Tevens is Huurdersraad Vidomes van mening dat sociale huurwoningen behoren te worden 

gebouwd door de corporaties en niet door een projectontwikkelaar. Het is voor ons dan 

ook ondenkbaar dat dit niet vooraf door de gemeente is gecommuniceerd met Vidomes. 

Dit terwijl er tussen de gemeente en Vidomes reeds afspraken waren gemaakt. 

Graag willen wij van de gemeente vernemen wat de overweging is geweest om een 

dergelijke beslissing te nemen, zonder een goed alternatief aan te bieden aan Vidomes, 

niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het heden.   

  

Voor dit bouwplan geldt eveneens dat er geen goede voorzieningen zijn, zoals OV, 

winkels, scholen en welzijnsvoorzieningen.  
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KPP 

Huurdersraad Vidomes heeft zitting genomen in de klankbordgroep en meent dat het 

realiseren van woningbouw in de diverse categorieën een goede zaak is. Wij hebben 

vernomen dat Vidomes bij de planontwikkeling betrokken is of gaat worden, daar zij bezit 

heeft in dit gebied. Wij verwachten van de gemeente dat Vidomes betrokken blijft bij de 

ontwikkeling van sociale huurwoningen en worden hiervan, door middel van onze 

ambtelijke overleggen met de gemeente, graag op de hoogte gesteld. Alhoewel deze 

locatie beter bereikbaar is met het OV dan de andere genoemde locaties, vragen wij 

aandacht voor de veiligheid van de verkeersroute, winkels en welzijnsvoorzieningen.   

 

Algemeen  

Huurdersraad Vidomes neemt deel aan de ambtelijke overleggen en het tripartite overleg 

met de gemeente, zoals is vastgelegd in de Overleg Wet en de Woningwet 2015. Wij 

werken mee aan de uitwerking om te komen tot goede prestatieafspraken en monitoren 

de uitvoering hiervan. Wat wij opmerken is, dat Vidomes financiële ruimte heeft om 

sociale huurwoningen te realiseren. Dit is vastgelegd in de getekende prestatieafspraken 

en het addendum. Om sociale huurwoningen te kunnen bouwen dient wel grond 

beschikbaar gesteld te worden en duidelijke afspraken worden gemaakt. Daar scheelt het 

aan. De gemeente blijft achter met het beschikbaar stellen van locaties voor sociale 

huurwoningen aan Vidomes.   

  

Huurdersraad Vidomes maakt zich hierover eveneens ernstige zorgen, vooral omdat de 

mogelijkheid tot bouwen op mooie locaties vaak worden ontwikkeld met 

projectontwikkelaars, o.a. de Goede Herderkerk en de nieuwe woonwijk aan de Vliet op 

het voormalige bedrijventerrein aan de Parnashofweg.  

Tevens valt het de Huurdersraad op dat vele locaties gebouwd wordt door Schouten of 

reeds zijn ingevuld door Schouten. Wij krijgen de indruk dat Schouten een soort 

huisprojectontwikkelaar is van de gemeente. In principe is dit een verantwoordelijkheid 

van de gemeente, maar als dit ten koste gaat van het toewijzen van aantrekkelijke 

locaties voor sociale huurwoningen aan woningcorporaties vindt Huurdersraad Vidomes 

het een gedeelde verantwoordelijkheid.  

  

Graag willen wij hierover op korte termijn een gesprek met de gemeente aangaan om te 

bezien of er concreter en sneller locaties kunnen worden toegewezen, waar sociale 

huurwoningen kunnen worden gerealiseerd.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sylvie Seubert, voorzitter 

 

 

Willem van Cleeflaan 1005 
2722 RB Zoetermeer  
T  079-3318975 
M 06-45090977 
E  s.seubert@huurdersraadvidomes.nl 

W www.huurdersraadvidomes.nl 
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