Rondvraag commissie Grondgebied 21 juni 2022
HvB

Ligplaatsenbeleid Vogelenzang Leidsevaart: bewoners langs de Leidsevaart die
een steiger hebben, ontvingen onlangs een brief van de gemeente met daarbij
een huurcontract waarin de gemeente schrijft dat een illegale situatie wordt
gedoogd mits het huurcontract wordt getekend. Dit huurcontract is zonder meer
opzegbaar door de gemeente. Ook wordt hierin de verplichting opgenomen dat
als de inwoner zijn woning verlaat, hij/zij de steiger moet afbreken.
1. Waarom wordt gesproken over illegale ligplaatsen als inwoners een
vergunning hebben van Rijnland?
2. Waarom wordt het niet mogelijk gemaakt dat de bewoners hun contract
overdragen aan de volgende bewoner?
3. Wat gebeurt er als het contract op naam staat van iemand die komt te
overlijden en zijn erfgenaam/erfgenamen nog in het huis wonen?
4. Wat gebeurt er na afbraak van de steiger? Gaat de gemeente dan een
nieuw huurcontract aan met de nieuwe bewoner?
5. Wat wil de gemeente met de afbraakverplichting bereiken? Is het de
bedoeling dat alle steigers op den duur verdwijnen?
6. Aan de overkant wordt straks Park Vogelenzang gerealiseerd met villa’s
aan het water. Gaat de gemeente ligplaatsen realiseren of toestaan voor
de bewoners die daar een huis kopen?
7. De gemeente heeft de bewoners verteld dat de stand van zaken per 1
januari 2021 wordt gelegaliseerd. Er heeft een inventarisatie
plaatsgevonden door de gemeente. Wat zijn de bevindingen? Hebt u opof aanmerkingen of kritiek op de bestaande steigers? Is sprake van
steigers die slecht zijn onderhouden of van vaartuigen die zo slecht zijn
dat ze dreigen te zinken of anderszins verwaarloosd zijn aan de
Leidsevaart?
8. Bent u bereid een huurcontract aan te bieden waarin inwoners beter
beschermd worden dan in het voorgestelde contract?
9. Wat zijn de consequenties als de bewoners het aangeboden contract niet
tekenen omdat zij het contract onredelijk vinden en in strijd met de
afspraak dat gelegaliseerd zou worden?
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Rondvraag voor vanavond: hoe is het participatie traject verlopen mbt de
brandweerkazerne in Bennebroek? Is er een verslag gemaakt van het traject en
waaruit bestond de inbreng?
Hoe staat het met de padelbanen en de lichthinder bij de tennisbaan in
Bennebroek? Is er iets gedaan om de beplanting bij het parkeerterrein aan te
pakken zodanig dat het licht niet zo hinderlijk meer schijnt richting het
Bennebroekbos. Daar staat een ooievaarsnest en wij willen geen lichthinder
richting dat nest. Is de gemeente bereid meer groen te planten?
Vraag voor morgen aan wethouder W:
Hoe staat het met de participatie over het verwijderen van struweel of struiken
langs de Bennebroekerdreef? Wat is de stand van zaken?

