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december 2019   

  

Beste belangstellenden,    

  

U staat ingeschreven als geïnteresseerde voor een woning in Leidschendam-Voorburg, 

met name voor groepswonen met Indische ouderen. Uit gesprekken met o.a. de 

gemeente en Wooninvest is gebleken, dat het moeilijk is om voor een bepaalde groep 

gezamenlijke huisvesting te verkrijgen, zeker in de gemeente Leidschendam-Voorburg 

ligt dat gevoelig, daarentegen is dat niet het geval bij verspreid wonen, geïntegreerd in 

hetzelfde flatgebouw, maar niet als groep bij elkaar.   

Hiervoor wil Impian Kita Leidschendam-Voorburg zich inspannen. Belangrijke wens is wel 

dat er een ontmoetingsruimte moet zijn, voor o.a. dans-middagen/avonden en 

kumpulans.    

  

Velen van u hebben interesse getoond voor het project Schakenbosch.  

Helaas willen we afzien van het project Schakenbosch. De reden hiervoor is dat de 

contacten moeizaam verlopen. Daarbij is Impian Kita regio Leidschendam-Voorburg 

tevens van mening dat de locatie zeer ongunstig ligt.  

  

Er waren echter nog een paar locaties en op één daarvan hebben wij ons verder 

geconcentreerd. Impian Kita Leidschendam-Voorburg heeft het oog laten vallen op een 

terrein aan de Veurse Achterweg, Leidschendam. Op dit terrein staat momenteel een 

Peugeot garage Davos, dat t.z.t. zal verhuizen naar een bedrijventerrein.   

Een projectontwikkelaar heeft de grond aangekocht voor woningbouw. Daarvoor is het 

nodig dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd en dat zou eind 2019 geregeld zijn. 

Helaas wijst de praktijk anders uit en wordt het waarschijnlijk medio 2020, dat ligt bij de 

gemeente!   

   

Op 11 november j.l. was er een gesprek met de gemeente Leidschendam om van 

gedachten te wisselen over een ontmoetingsruimte, liefst aanpalend aan de nog te 

bouwen flatgebouwen op het (thans nog) Peugeot-garage terrein. De wens is nu bekend 

en er wordt gekeken of de gemeente inspraak kan krijgen bij de projectontwikkelaar. 

Impian kita wordt op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor vervolggesprekken.   

  

Voor velen van u zal het teleurstellend zijn dat het zo lang duurt maar hopelijk wordt uw 

geduld beloond. Het terrein ligt vlakbij een gezellig winkelcentrum en ligt in een rustige 

woonwijk.   

   

Rest ons u allen te wensen,  

  
Vrolijke Kerst en een fantastisch en vooral gezond Nieuwjaar  
  
  
Stichting Impian Kita Nederland en  

Impian Kita Regio Leidschendam-Voorburg  


