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ZIENSWIJZE
op het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden-West
Onze zienswijze beperkt zich tot de voorgenomen bouw van villa’s op de ringdijk en de
gevolgen voor het open landschap.
Onomkeerbare schade aan de openheid van het landschap
Het ontwerpbestemmingsplan maakt opnieuw duidelijk dat het huidige gemeentebestuur
geen enkele waarde hecht aan het behoud van het open landschap. Er wordt gesproken
over een groene rand waar niet gebouwd mag worden, over het niet toestaan van
aaneengesloten bebouwing, over doorzichten, over een lagere goothoogte.
Er wordt zelfs gesproken over een kwaliteitsverbetering, waarbij het onnodige saneren van
het vuilstort op onnavolgbare wijze wordt afgewogen tegen het verlies aan openheid. Dat de
provincie na hun vernietigend commentaar op het ontwerpbestemmingsplan Paraplu
Recreatie, met deze aantasting van het buitengebied gelukkig zou zijn, valt te betwijfelen.
Onderstaand beeld met de zogenoemde ‘grote doorzichten’ laat overduidelijk zien dat de
openheid van het landschap op deze plek door de bouw van de villa’s wordt beëindigd. Het
zou van bestuurlijke moed hebben getuigd wanneer dit ronduit zou zijn toegegeven, maar
het gemeentebestuur schrikt er kennelijk voor terug hier heldere taal te spreken.
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Overleg
Verder willen wij onze verbazing tot uitdrukking brengen over de alinea die gewijd is aan
‘overleg’ op de laatste pagina van de toelichting. Daarin wordt gesteld dat “overleg heeft
plaatsgevonden met Jan Veraart (voorzitter vereniging voor behoud van het open
landschap)”. Het is volstrekt onduidelijk waarom deze suggestieve mededeling, zonder enig
feitelijk inhoudelijk commentaar, wordt gedaan.
De heer Jan Veraart is op 4 oktober 2016 op uitnodiging van de heer Fred Wagenaar op het
Vibu-kantoor in Koudekerk geweest. Daar heeft de heer Wagenaar zijn ontstemming geuit
over een kranteninterview met de heer Veraart en het optreden van de VBOLKB. Ook heeft
hij uitgelegd welke goede bedoelingen Vibu heeft met het plan Leimuiden West. De heer
Veraart heeft uitgelegd waar onze vereniging voor staat en waarom onze vereniging de
handelwijze van wethouder Yvonne Peters afkeurt en overwegende bezwaren heeft tegen
het plan villa’s te bouwen op de ringdijk en de koppelverkopen die mede door haar toedoen
zijn bewerkstelligd.
Overigens is Jan Veraart pen/woordvoerder van onze vereniging, en geen bestuurslid, laat
staan voorzitter.
Slot
Alle argumenten tegen de bouw van villa’s op de ringdijk zijn eerder door onze vereniging en
vele anderen naar voren gebracht en wij vinden het zinloos die opnieuw aan te voeren.
Het is nu aan de gemeenteraad om te tonen welke waarde zij hechten aan het landschap,
dat zij met grote regelmaat zeggen te willen beschermen.

