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Onderwerp Uitnodiging digitaal gesprek Jan Wagtendonkstraat

Beste mijnheer, mevrouw,

Afgelopen week zijn in de media berichten verschenen over plannen voor sociale woningbouw 
aan de Jan Wagtendonkstraat. We begrijpen dat er onvrede en onduidelijkheid is ontstaan in de 
buurt over de plannen. We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen, zorgen en opmerkingen 
heeft. Met deze brief nodigen we u daarom graag uit voor een digitaal gesprek met de 
gemeente op maandag 12 juli. 

Meer tijd om te luisteren
We beseffen dat de onduidelijkheid is ontstaan doordat we het proces van plannen maken en 
het communiceren daarover niet goed hebben aangepakt. De gemeente vindt het belangrijk om 
bij te dragen aan een oplossing voor de woningnood, met name als het gaat om sociale 
woningbouw. Snelheid is daarbij geboden. Maar we moeten daarbij ook rekening houden met 
uw belangen: de belangen van de buurt. Daar hebben we tot nu toe niet genoeg aandacht aan 
besteed. We hebben u te laat betrokken en dat vinden we spijtig. We zetten daarom een stap 
terug en gaan meer tijd nemen om naar u te luisteren. Op basis hiervan bekijken we hoe we 
verder zullen gaan. 

Geen containerwoningen
Een van de onduidelijkheden is dat er containerwoningen komen voor specifieke doelgroepen, 
zoals statushouders. Dit is een misverstand. Hoewel de gemeente hier in het verleden wel over 
gesproken heeft met de woningbouwvereniging, is dit idee achterhaald. Er komen dus geen 
containerwoningen. 

Gesprekken voor de zomer
Eerder hebben we aangekondigd dat we na de zomer een bijeenkomst voor omwonenden 
zouden organiseren. We denken dat het belangrijk is dat u nu al met uw vragen, zorgen en 
ideeën bij ons terecht kunt. Daarom nodigen we u graag uit voor een gesprek met wethouder 
Marcel Cramwinckel. Hij is bij de gemeente verantwoordelijk voor dit onderwerp. We vinden het 
belangrijk u persoonlijk te kunnen spreken. Wel zijn we nog voorzichtig in verband met de 
coronamaatregelen. Daarom kunt u op maandag 12 juli uw vragen, opmerkingen en zorgen bij 
de wethouder kwijt in een openbaar digitaal groepsgesprek (via Teams) van ongeveer drie 
kwartier. We houden daarvoor een aantal gesprekken op verschillende tijdstippen, verspreid 
over de middag en avond. Bij ieder gesprek zijn maximaal tien omwonenden aanwezig, zodat 
iedereen voldoende ruimte krijgt om aan het gesprek deel te nemen. 
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Aanmelden
U kunt zich opgeven voor een gesprek via janwagtendonk@voorschoten.nl. Geeft u hierbij 
alstublieft aan:

- wat uw woonadres is.
- of u voorkeur heeft voor de voormiddag (12.00-15.00 uur), de namiddag (15.00-18.00) 

of de avond (19.00-20.30).
- of we uw e-mailadres mogen gebruiken om u op de hoogte te houden van het vervolg. 

U ontvangt een uitnodiging met het tijdstip voor uw groepsgesprek. We houden hierbij zo veel 
mogelijk rekening met de aangegeven voorkeur. Als u uw vragen toch liever via e-mail wilt 
stellen, kan dit natuurlijk ook via het genoemde mailadres. 

Tot slot
De vragen en opmerkingen uit de gesprekken zullen we verzamelen, zodat we deze ook later in 
het proces nog kunnen meenemen. Het overzicht van vragen en opmerkingen publiceren we op 
de gemeentelijke website www.gemeentevoorschoten.nl/jan-wagtendonkstraat.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Mail dan de projectleider van de gemeente, 
mevrouw Gwen van Mossevelde, janwagtendonk@voorschoten.nl.  

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf, drs. N. Stemerdink,
gemeentesecretaris burgemeester
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