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Voorzitter, 

Voor ons liggen twee documenten, die een goede basis kunnen vormen voor 

beleid. Onze fractie heeft echter enkele kanttekeningen 

Ik wil beginnen met een citaat uit ons verkiezingsprogramma: 

- Je moet het verleden kennen om koers te zetten naar de toekomst. Dat 

geldt ook voor onze gemeente. Lansingerland is verbonden met het 

verleden en sporen daarvan zijn nog terug te vinden in onze omgeving, 

zowel in de woningbouw als in de natuur.  

- Langs de linten van onze kernen zijn nog steeds karakteristieke woningen 

te vinden die een inkijkje geven in de leefomstandigheden van de 

generaties voor ons. Die zijn herkenbaar en geven onze kernen iets eigens. 

Bovendien verbinden ze het verleden, via het heden met de toekomst. 

Om te bereiken dat de karakteristieke lintdorpen ook in de toekomst 

herkenbaar zijn, willen we blijvend aandacht vragen voor een zorgvuldige 

bebouwing van de linten.  

Eind 2008 is er een nota cultureel erfgoed vastgesteld met daarin onder andere 

een lijst van bijna 100 objecten op het gemeentelijk grondgebied die van 

cultuurhistorisch belang zijn en mede de identiteit van de gemeente bepalen. 

In paragraaf 5.1 op blz 98 van de nota ‘Cultuurhistorie Plus’ wordt daar kort 

naar verwezen. 

- Gaat dit nog een vervolg krijgen ?  

- Gaan er daadwerkelijk gemeentelijke monumenten of beschermde 

dorpsgezichten benoemd worden ? 

Zoals uit het citaat mag blijken vindt onze fractie de Linten erg belangrijk. In het 

nu voorliggende voorstel wordt alleen aan de linten Noordeindseweg en 

Rottekade een bijzonder welstandsniveau toegekend. Linten zoals de 

Oosteindseweg en Bergweg Noord in Bergschenhoek en de Hoefweg in 

Bleiswijk krijgen het welstandsniveau ‘vrij met excessenregeling’. 

Gezien het belang van deze linten, dat ook duidelijk terugkomt in deze 

documenten lijkt dit niveau te beperkt. We zullen op allerlei manieren  moeten 

voorkomen dat de linten worden aangetast (kijk bijvoorbeeld naar de 

ontwikkelingen bij het voormalige peugeot-terrein aan de Bergweg-Noord in 

Bergschenhoek).  
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Fractie stemt in met de pilot voor twee welstandsvrije wijken.  

- Wat is de horizon 

-  is er al een planning voor een evaluatie en eventueel vervolg geven aan 

deze experimenten ? 

Niet onbelangrijk : Kopje communicatie mist (weer) in het raadsstuk 

o Communicatie richting bewoners is belangrijk! 

o Citaat aan brief (vorig) college d.d. 5 jan 2010 (over de komende 

nota): 

 Geruime tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe welstandsnota 

die helder en beknopt is. Een nota die ook voor de burger 

begrijpelijk en leesbaar is.  

o De voorliggende nota’s zijn op zich helder maar beknopt kun je ze 

moeilijk noemen. 

o Bewoners moeten bijvoorbeeld snel kunnen terugvinden hoe het in 

hun eigen omgeving is. De kaart die getoond is bij de presentatie zou 

in een digitale variant op internet komen.  Dit om in te kunnen 

zoomen om direct uit te vinden hoe en wat. 

Wat zijn de verdere  plannen hiervoor ?  

Tot slot : onze fractie wil het te nemen besluit aanpassen, ook om een verdere 

invulling te geven aan de zo gewenste burgerparticipatie  

o Het besluit is nu instemmen met de nota’s, 

o Ons voorstel is dit te wijzigen in ‘vrij te geven voor inspraak’ en na 

deze periode en het verwerken van de zienswijzen de nota’s vast te 

stellen 
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