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Voor het inspreken hebben zich drie inwoners gemeld. De heer Van der Kooy namens de 
Bewonersvereniging Leidsevaart in Vogelenzang over de verkeerssituatie aan de 
Leidsevaart in Vogelenzang, de heer Knuijt over het Landje van Riessen en Bispinckpark en 
de heer Looman over de opgave sociale woningbouw. 
 
De heer Van der Kooy/Bewonersvereniging Leidsevaart in Vogelenzang. 
De heer Van der Kooy spreekt in over de verkeersveiligheid aan de Leidsevaart in 
Vogelenzang. Hij vertelt over werkzaamheden die onlangs aan de weg zijn uitgevoerd en 
waarvan hij de resultaten beneden de maat vindt: aangebracht asfalt slijt alweer, op 
meerdere plekken ontstaan bij regen plassen en belijning ontbreekt nog steeds. Los daarvan 
is de Bewonersvereniging van mening dat op korte termijn een aantal maatregelen genomen 
zou moeten worden om de veiligheid aan de Leidsevaart te vergroten. Gedacht wordt aan 
het aanbrengen van drempels en borden die duidelijk maken dat sprake is van een 30 
kilometer zone. Verschillende raadsleden stellen vragen aan de heer Van der Kooy. 
 
De heer Knuijt 
De heer Knuijt wil in zijn bijdrage een toelichting geven op de brief die hij samen met vijf 
anderen inwoners namens 70 omwonenden over de plannen van de gemeente voor het 
Landje van Van Riessen en Bispinckpark aan de raad heeft gezonden (Zie Lijst van 
Ingekomen Stukken Februari 2018 nr. A11). Samengevat bepleit de heer Knuijt dat de 
gemeente kiest voor de varianten M (eerste voorkeur) of L (tweede voorkeur), omdat deze 
meer tegemoet komen aan de wensen van omwonenden, zich beter verhouden tot 
verschillende plannen en beleidsnota’s, realistisch zijn en een kwalitatief goed resultaat 
opleveren. Hij benadrukt dat het hem en de omwonenden vooral te doen is om de 
revitalisering van het gebied en aansluiting op de omgeving en dat het soort woningen dat 
uiteindelijk wordt gerealiseerd secundair is. Verschillende raadsleden stellen vragen aan de 
heer Knuijt. 
 
De heer Looman 
NB De heer Looman heeft zijn bijdrage uitgesproken tijdens de Beeldvormende sessie over 
de Woonvisie, later op de avond. 
De heer Looman spreekt in over de opgave sociale woningbouw en verwijst naar de brief die 
hij aan de raad heeft gezonden (Zie Lijst van Ingekomen Stukken Februari 2018 nr. A10). In 
het bijzonder vertelt hij niet blij te zijn met het voornemen om de afkoopregeling voor sociale 
woningbouw te verruimen. Hij vindt dat dat haaks staat op de grote vraag naar sociale 
huurwoningen. Daarnaast is hij verbaasd over de inventarisatie van mogelijke bouwlokaties. 
Hij is van mening dat er aanmerkelijk meer mogelijkheden om te bouwen zijn in de gemeente 
en hij wil graag weten weke criteria zijn gehanteerd bij de selectie van mogelijke 
bouwlokaties. Verschillende raadsleden stellen vragen aan de heer Looman. 


