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Burgerparticipatie Appelgaarde
R. van Duffelen, B.B.M. Bremer, P.J. van Dolen, H. Knoester

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg in (digitale) vergadering bijeen op 10 november
2021, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
er een bouwsteen Groene Woongemeente is vastgesteld waarin een woningbouwopgave van
-

4.500 - 5.000 woningen tot 2040 is opgenomen;
binnen deze woningbouwopgave ook maximale sociale woningbouw gerealiseerd moet worden

-

en aandacht voor in de bouwsteen genoemde doelgroepen;
er een ontwikkelvisie is vastgesteld die kaders geeft waarbinnen de ontwikkeling kan

-

plaatsvinden, o.a. dat op deze locatie hoogbouw kan plaatsvinden;
er een motie (juni 2020) ligt die oproept tot het voeren van een actief participatietraject;

Overwegende dat:
er behoefte is aan nadere duiding van de motie;
er een zoveel mogelijk gedeeld perspectief moet worden gecreëerd en door actieve participatie
ideeën, deskundigheid en ervaringen uit de buurt gebruikt moeten worden.
Verzoekt het college om:
in gesprek te blijven met de inwoners van de buurt Appelgaarde en de flat “De Populier” om input
-

op te halen om samen tot een betere ontwikkeling te komen;
gezien de onzekerheden rondom fase 2, in de participatie de focus te leggen op de ontwikkeling

-

t/m fase 1;
op basis van de ontwikkelvisie een aantal alternatieven aan bewoners voor te leggen over de

-

indeling van bouwmassa in fase 1, waarover omwonenden uitdrukkelijk een voorkeur kunnen
uitspreken;
indien het college van deze voorkeur zou afwijken, de raad gemotiveerd te informeren over de

-

belangenafweging;
binnen de bestaande beleidskaders van verkeer en vervoer, met bewoners

-

alternatieven/scenario’s te ontwikkelen over de verkeersafwikkeling in de buurt Appelgaarde;
binnen de bestaande beleidskaders van verkeer en vervoer, met bewoners
alternatieven/scenario’s te ontwikkelen over parkeren, met name omdat een deel van de
parkeeroplossing in fase 2 ligt.

En gaat over tot de orde van de dag,
R. van Duffelen

B.B.M. Bremer

P.J. van Dolen

H. Knoester
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