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* De

gcmttntc
Leiden houdt, z.o bleek deze weck
bij de Ra.id van State, vut aan hur
weigering om studentenhuisvesting ln ttn (Inmiddels tijdelijk verhuurd) lccgm.and pand op bedrijventerrein Mcrenwijk toe te staan.
Op de vraag van de Raad van State of
~dclijkc srudcntcnhuisvesring, een
shortstay'-hostcl of een gewoon hotel eventueel wel mogelijk is kwam
een ondubbelzinnig nee van de gemeentewoordvoerder. ,,Leiden wil

alleen bedrijven op Mcrenwijk. Wij
willen geen hotel en geen al dan niet
tijdelijke srudentcnhuisvesting. or
dat nu voor t Jur, s jur, of permanent is. Mcrcnwijk is een bcdrijventerrc.in wur ruimte moet blijven om
bedrijven te plaatsen die op andere
bedrijventerreinen weg moeten."
Pandcigcnur en nstgocdman Leo
Hamnan vlndt de gemeente Leiden
onbegrijpelijk koppig. Hartman
probeerde tijdens de rcchtszuk in
Den Haag alsnog ttn vergunning
voor tijdelijke huisvesting voor studenten los te peuteren. Hij wil de

studenten in een pand aan de Flevo- drijfswoning, hooguit, zou er kunweg onderbrengen. Volgens hem is nen.
dat gcbouwc niet geschikt voor een Het plan voor tijdelijke studcntcnmodem bedrijf, maar wel voor stu- huisvesdng levert volgens Hamnan
echter nauwclljks beperkingen op
dentc.nwoon- of bostcldoelcindcn.
voor de bedrijven rondom het geCombat
bouw. Toch wil de gemeente er niet
Overigens sneuvelde een eerder aan, bleek tijdens de rechtszitting in
plan van Hartman om 15 gewone Den Haag. De Rlld van State pr<>woonappartemcntcn in het pand bccrde uit te vissc.n wat Huunan
aan de flevowcg te bouwen ook al. nog wel met zijn pand nug doen als
De gemeente wil het gewoon niet bedrijven geen belangs1clllng t<>hebben. Woningen zorgen voor mi- nc.n. ,,Als er geen belangstelling is,
lieubeperkingen voor zittende en hoeft dat niet alleen aan het pand te
toekomstige bedrijven. Een be- liggen,', ui de gcmeen1cwoordvoer-

der daarover. ,.Bovcnd.icn zit er inrussen een &cbruikcr in. Het valt wel
mee mei de onverhuurbaarheid."
Hamnan's rudsnun ontkende dat
met de recente komst van een nieuwe gcbruiltcr, paintballbcdrijfCom•
bat Ciiy l'Jrsoft, alle problc.mc.n zijn
opgclosL ,,011 Comba1 Ciiy daar nu
zit, is niet mccr dan pure armoede.
Op die awûcr krijgen wc nog wat
rendement uit het pand. Maar dat is
geen duwumc oplossing. Tijdelljkcsrudcntcnhulsvesdng is dat wel."
De Rlld van State lukt binnen en·
kclc weken een knoop door.

Na omstreden project bij Lorentzschool wordt nu ook Oppenheimstraat ontzien
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H et omstreden bouwplan
voor een appartementencomplex in
de Leidse Oppcnhcimstra2t pat
niet door. In plaats durvan komen
er 47 z.orgwoningen in bet Kanaal·
park, in ttn verbouwd kantoorcom·
plcx. Dat heeft wethouder Roos van
Gddcrcn gisteren bekendgemaakt.
woordvocntcr Astrid van Eerden
van de wijkvereniging laat weten
blij te zijn met het afblazen ~ de
bouwpb.nncn voor een mulofunctioneel gebouw. .,Maar wc hebben
nog wel vragen over de vervangende
plannen."
vijf jaar geleden werd gekozen voor
een omvangrijk ontwerp in de Oppcnheimstraat, een zijstraat van de
Burggravenlun. Bij de Sint Joseph·
school moest een complex komen
met een zorg• en activiteitcnccnrrum, appartementen voor mc~cn
met een verstandelijke beperking,
een gymzaal en naschoolse opvang.
Het bleek een omstreden voomcl.
Wijkvereniging, school en buurtbewoners wezen vooral op de voor·
spelde vcrkccrs- en parkeerproblemen. Een verkeersproef in d~ Oppcnhcimstraat met ~en paaltJe dat
de weg tijdens de spitsuren afsloot,
werd door de gemeente als geslaagd
bestempeld. Politie en de an~cre betrokkenen dachten daar n.tct hetzdfdc over. Toch hield bet stadsbestuur vol dat het bouwplan kon en
moest doorgaan.

Geschrapt
Een ander omsttcden project in dezelfde buurt, dat van rwcc a ppartementencomplexen aan de Van Vol·
knhovcnkadc, werd onlangs plotseling geschrapt. En dat blij~t nu ook
het geval bij de Oppcnhc,msrraat.
Van Gcldcrcn (SP) meldt dat er een
altcmaricf is gevonden voor d~
zorgwoningen, een paar hondcr
meter verderop. Op het Kanaal park,
langs het spoor en de Kanaalwcg,
worden momenteel kantoorgcbou·
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Oe Josephschool aan de Oppenheimstraat.

wen omgebouwd tot woningen. Het
bestaande complex op huisnum!"er
\41 pat door de Alphense proJect·
onrwikl<elaar Green Real Estat~
worden o mgevormd 101 47 woon
zorgappartementcn. ..
.
Dat mukt de weg vru om in de Oppcnbcimstraat alleen nog rw~c
nieuwe gymzalen te bouwen en c
voormalige basisschool re rcnovc-

ren meldt v~n Geldercn. De gcme~nterud bespreekt komende
maand de wijzigingen.

'Gematigd positief'
Monio Toknur, dircacu~ van d_e
SL Joscphschool, is 'gemaugd pos,1ier. ,.Ik ben blij dat de gemc~ntc
zorgvuldigheid in acht heeft &<n<>mcn. De zorgwoningen komen er

nier en daar had vooral de wijkver·
cniging bezwaar 1cgen. Ons bellng
is dlt er extra gymruimte komt en
dat lijkt nu het geval. Een verrassen·
de ontwikkeling."
Van Eerden vrCCSI echter dlt ~r gy~ulcn komen d ie ook geschikt iun
voor evenementen. ,.En dan komt
het lloudc parkccrproblccm weer
om de hoek." Ook de aangckond1g·

de nieuwbouw bij het KanU)park
levert de wijkvcre.niging kopzorgen
op. Het uitzicht Vll\ de bcw~ners
v;in de Mclcbior Ttcublun IS al
deels bedorven door het grote ROC·
gebouw. Daar komen nog twee flits
naast en nu dus ook een woonzorg·
complex van zes verdiepingen. .,Dat
moeten wc nog eens goed bespreken", aldus Van Eerden.
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alleen bedrijven op Mcrcnwijk. Wij srudcnten in een pand aan d e Flcvo-- drijfswoning, hooguit, zou er kun• der daarover• .,Bovendien zit er In·
russen een gebruiker In. Het valt wel
willen g ee n ho tel en geen al dan niet wcg onderbrengen. Volgens he m is neo.
Det1 Haa1/LeWen
De gem eente tijdelijke s rudcntcnhuisvesting. Of dat gcbouwc nie t gesch ikt voor een Het plan voor tijdelijke studenten• mee met de onvcrhuurb:urhcid."
Leiden houdt, zo bleek d eze weck dat nu voor I Ju r, s j :ur, o r perma· modem bedrijf, mur wel voor stu· huisvesting leven volgens Hamnan Hanrnan's rudsman ontkende dat
bij de Raad van State, vast aan h :ur ncnt Is. Mcrcnwijk is een bedrij ven· dentc.owoon· of hostcldoelclndcn.
echter nauwelijks beperkingen op met de recente komst van een nlcu·
wclgcring om s tudcntenhuisves• te rrein w:ur ruimte moet blijven om
voor de bedrijven rondom he t ge- wc gebruiker, paintballbedrijfCom•
tlng In een (Inmiddels tijdelijk ver· bedr ijven re plutscn d ie op andere Combat
bouw. Toch wil de gemeente er niet ba t City Afrsoft, alle problemen zijn
huurd) leegstaand pand op bcd rij• bedrijventerreine n weg moeten."
Overigens sneuvelde een eerder aan, bleek tijdens de rechtszlnlng in opgelost. .,D a t Comba t City daar nu
vcntcrrci n Mcrcnwijk toe te staan.
Pandcigcn:ur en vasrgocdman Leo plan van Hamnan om zs gewone Den Haag. De Raad van State pro-- zit, is niet meer dan pure armoede.
Opdc vrug va n de Raad van State of Harmuo vindt de gemeente Lc:idcn woonappancmcntcn in het pand beerde uit cc vissen wat Hamnan Op die manier krijgen wc nog wat
tijdelijke studentenhuisvesting, een o nbegrijpelijk koppig. Hamnan aan de Flcvowcg te bouwen ook al. nog wel met zijn pand mag doen als rendement uit het pand. Mur dat is
'shortstay'•hostcl of een gewoon h o-- probeerde tijdens de rechtszaak in De gemeente wil het gewoon niet bedrijven geen belangstelling to-- geen duurzame oplossing. TijdcliJ·
tel cvcnruccl wel mogelijk is kwam Den Haag alsnog een vergunning hebben. Woningen zorgen voor ml· neo. ,,Als er geen belangstelling is, kc srudcntcnhuisvesting is dat wel."
een ondubbelzinnig nee van de ge- voor tijdelijke huisvesting voor sru• licubeperklngcn voor zincodc en hoeft dat niet alleen aan het pand te De Raad van State hakt binnen en·
meentewoordvoerde r. ,,Leiden wil dcntcn los te peuteren. Hij wil de toeko mstige bedrijven. Een be- liggen,', zei de gcmcen1cwoordvocr• kclc weken een knoop door.
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1.eldtn Het omstreden bouwpl an
voor een appan cmcntcncomplcx in
d e Leidse Oppenh clmstr:ur gaat
niet d oor. In plaats d aarvan komen
er 47 zorgwon ingen in h et Xanul·
puk, in een verbouwd kam oorcom·
plcx. Dat h eeft wethoude r Roos van
Gcldcrcn gisteren bekendgemaakt.
Woordvoemer Astrid van Eerden
van d e wijkveren iging Ju t weten
blij cc zijn met b cc afblazen van de
bouwplannen voor een m ultifunc·
tionccl gebouw. ,.Maar wc h ebben
nog wel vngcn over d e vcrvangc.nde

p1a.nncn."
Vijf j:ur geleden werd g ekozen voor
een o mvangrijk ontwerp in d e Oppenhc.i mstrut, een zijstr:ut van d e
Burggnvcnlaan. Bij de Sint Jo seph·
school moest een complex komen

met een zorg· en activitdtenccnttum, a ppartementen voor m ense n
met een vcrsc:and clijkc beperking,
een gymzu l e n nasch ools e op vang.
H et bleek een omstrede n voorstel.
Wijkvere niging, school en buunbcwoncrs wezen vooral op de voor·
spelde vcrkcers· e n parkeerproblemen. Een ve rkeersproef in de Oppenheimstr:ut met een p u i tje dat
de weg tijdens d e s pitsuren afsloot;
werd door de gemeente als gcslugd
beste mpeld. Politie co de andere betrokke nen dachten d u r niet het·
zelfde over. Toch hield het stadsbes ruur vol dat he t bouwplan kon c.n
moest doorgaan.

Geschrapt
Een ande r omstreden project in dezelfde buun, dat van twee appartcm cntcncomple.xcn u n d e Van Vol·
lenhovcnkadc, werd onlangs plotseling geschrapt. En dat blijkt nu ook
bct geval bij de Oppenhcimstrut.
Van Gcldc rc n (SP) meldt dat er een
alternatief is gevonde n voor d e
zorgwoningen, een p:ur honderd
me ter verderop. Op hel XanulpJrk,
langs het spoor en de Xanaalwcg,
worden m om enteel kantoorgcbou·
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De Joscphschool aan de Oppenheimstnat.
wen omgebouwd to r woningen. Het
bestaande complex op huis nummer
141 gut door d e Alphense proj ect·
ontwikkcl:ur Green Ro:21 Estatc
worden omgevormd 101 47 woon•
zorga ppartc mc ntcn.
Dat maakt d e weg vrij om in de Oppcnhcimstru t allee n nog twee
nie uwe gymzalen te bouwe n e n d e
voormalige basisschool te renove-

re n, meldt Van Gcldere n. De gcmcentc r.ud bespreek t komende
mJand de w ijzigingen.

'Gematigd positief'
Monica Tolcnaa r, directe ur van de
St. Joscphschool, is ' gc mJtigd posi·
t ier . ,.Ik ben blij dat d e gemeente
zorgvuldigheid In acht heeft gcno-mcn . De zorgwoningen komen e r

n iet en daar h ad vooral de wijkvc t·
c niging bezwu r tegen . Ons belang
is d 11 er exen gymruimrc komt en
dlt lijkt nu he t gev:i.l. Een verrassen•
de ontwikkeling."
V2n Eerden vreest echte r d1t er gym·
zalen komen d ie ook geschikt zijn
voor eveneme nten . ,,En d an komt
her 3\oudc parkeerprobleem weer
om de hoek." Ook de aangckondlg·

de nieuw bouw bij he t Xan:ulpark
leven de wijkvereniging kopzorge n
op. Het ui czichr van de bewone rs
va n de Mclchior Treublun is 11
deels bedorven door het grote ROC·
gebouw. D:ur komen nog twee 011s
nusr en nu dus ook een woonzorg•
complex van zes verdie pingen . .,D2c
moeten wc nog eens goed bespreken", 1ldus V2n Eerden .

