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Proces Planning

Kennismakingsavond voor de buurt

Intentieovereenkomst

Opstellen ruimtelijk kader/spelregelkaart voor 
plangebied

Opstellen stedebouwkundig plan

Informatieavond over ruimtelijk kader en 
procedure

Ruimtelijk kader/spelregelkaart en 
coördinatiebesluit vaststellen door de 
gemeenteraad

Anterieure overeenkomst

Indiening aanvraag omgevingsvergunning en 
wijziging bestemmingsplan (gecoördineerd)

Zes weken inzagetermijn ontwerp omgevings-
vergunning en ontwerp bestemmingsplan

Raadsbesluit afgifte omgevingsvergunning, 
vaststelling bestemmingsplan

Ter inzage legging bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning

Start sanering bodem

Start bouw

Oplevering

Juni 2018

Juni 2018

Juni – juli 2018

Juni – juli 2018

September 2018

September – oktober 2018

Oktober 2018 

November 2018 

maart – april 2019

Juni 2019  

Juli/augustus 2019

Eerste kwartaal 2020 

Tweede kwartaal 2020 

Tweede / derde kwartaal 2021         

Bestemmingsplan Voorburg West-Park Leeuwenbergh, 11-10-2016

• Als gevolg van de krimpende geloofsgemeenschap ziet de Protestantse Gemeente 
zich genoodzaakt het aantal vestigingen te beperken en een aantal kerkgebouwen 
af te stoten. Daarbij is de keus ook gevallen op de Fonteinkerk. Het gebouw is sinds 
september 2014 niet meer in gebruik.

• De opbrengsten zijn hard nodig om de exploitatie en instandhouding van de resterende 
gebouwen te kunnen waarborgen.

• Aanvankelijk is geprobeerd om binnen de maatschappelijke bestemming een nieuwe 
gebruiker te vinden. Helaas is dit niet gelukt. Om het markante gebouw voor de 
toekomst te behouden lijkt een functiewijziging onontkoombaar. Dit betekent ook dat 
het bestemmingsplan gewijzigd zal moeten worden.

• De Protestantse Gemeente heeft inmiddels ingestemd met de verkoop van de kerk aan 
Wibaut/AIVM, met als doel transformatie naar woningbouw.

• Op dit moment vindt overleg plaats met de gemeente Leidschendam-Voorburg over de 
toekomstige invulling.

• Uiteraard willen wij ook graag de omgeving hierin betrekken.



Groen en ecologie

Cultuurhistorische Analyse Vlietoevers

Buitengewoon groen - Groenstructuurvisie (2009 & 2012)
Inventarisatie van de ecologische kerngebieden (donkergroen) 
en overige waardevolle ecologische gebieden (lichtgroen) in het 
stedelijk gebied

De Vliet hee�  deels groene en deels 
stedelijke oevers. De locatie ligt op de 
overgang tussen beide types.



Geschiedenis & Cultuurhistorie

Romeinse tijd

Buitenplaatsen-landschap vanaf 17e eeuw 
(kaart uit 1712)

1875

1907

1934

1952

Westeinde ter plaatse van de 
Oude Tolbrug; het koetshuis 

van ‘Heeswijk’ ligt links aan de 
weg.

Zicht op de Oude Tolbrug; links ligt 
landgoed ‘Heeswijk’.

Zicht op de Oude Tolbrug en Westeinde (bomen-
laan); daarachter ligt landgoed ‘Heeswijk’; links 

ligt landgoed Fonteynenburgh

Buitenplaats ‘Heeswijk’, gelegen aan het huidige Westeinde; 

villa Heeswijk werd gesloopt in 1858

Buitenplaats ‘in de Wereldt is veel Gevaer’

Romeinse tijd: 
Forum Hadriani

Fonteinkerk

Situatieschets van de Fonteinkerk in 
het nieuwe stratenplan

Hotel-café-restaurant ‘Wijkerburg’, 
aan de Vliet.

Oude Tolbrug Voorburg



Bouwhistorie
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Waarderingsplattegrond
De plattegrond moet gelezen worden in samenhang met de geschreven waardestelling.

Waardestelling Bouw en situatie

Hoge monumentwaarde

Positieve monumentwaarde

Indi erente monumentwaarde

De monumentstatus van de Fonteinkerk (voorlopige aanwijzing tot gemeentelijk monument) 



Stedenbouw & Architectuur
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Situatie


