
Wij ontvingen op 7 november in afschrift uw brief aan het College en de Raad van omwonenden van 
de bouwlocatie Maanweg over de huidige planvorming. In deze brief leest u onze reactie op deze brief 
(in afschrift ook aan het College en de Raad).  
 
In essentie is uw reactie dat u niet tegen een bebouwing van het perceel van WSL aan de Maanweg 
bent en ook de beoogde doelgroep omarmt. Uw bezwaren richten zich met name op het ontworpen 
bouwvolume in bouwhoogte en afstanden tot de omgeving. Daarnaast uit u onvrede over de 
communicatie tot op heden. In deze brief gaan we in op beide punten.  
 
Planopzet  
De planopzet is tot stand gekomen in samenspraak met ouderinitiatief WoonDroom Leusden om 
mensen met een verstandelijke beperking te huisvesten. Voor deze vorm van huisvesting gelden 
eisen en wensen voor wat betreft het woonoppervlak per woonruimte, de zorginfrastructuur en 
minimale bewonersgroep vanuit de zorgfinanciering. WSL meent dat met het voorliggende plan zowel 
deze wensen van WoonDroom als de belangen van de omwonenden in redelijkheid zijn behartigd. Wij 
hebben het aspect ruimtelijke invulling van de locatie getoetst in meerdere ambtelijke overleggen met 
de gemeente. Wij hebben daarbij ook planaanpassingen gedaan naar aanleiding van de inloopavond 
van 20 januari 2022 en besprekingen met de gemeente. Deze aanpassingen waren minder vergaand 
dat omwonenden hadden gevraagd en die u in uw (derde) brief verzoekt; daarover geen 
onduidelijkheid. Het is uw goed recht dat u daarover uw eigen standpunt kenbaar maakt. Als 
initiatiefnemer ronden wij onze stappen in het planproces naar planologische toetsing af, zodat de 
planologische toetsing door de overheid kan plaatsvinden. De vanuit de gemeente gehanteerde 
procesgang biedt u alle ruimte voor het geven van uw inbreng daarbij , onder andere door het houden 
van de raadsbijeenkomst op 24 november a.s. De gemeente zal de hier spelende belangen afwegen 
vanuit het openbaar bestuur.  
 
Communicatie  
In uw brief geeft u aan dat onze communicatie in uw ogen tekort schiet. U geeft daarbij een 
sfeertekening van onze inbreng in de levendige gesprekken van 1 november, die ik als aanwezige niet 
herken. Uw mail in cc aan WSL van 17 oktober aan ons en onze uitnodiging voor de inloopavond van 
1 november hebben elkaar in de post “gekruist”. Dat kan gebeuren. Wij hebben begrijpelijk, omdat u 
deze mail richtte aan de gemeente met cc aan ons, niet als eerste hierop willen reageren. U verwacht 
wel een reactie van ons en het uitblijven daarvan ontstemt u. Dat is voor ons reden om u deze reactie 
te sturen, eveneens nadat wij uw brief per mail in cc ontvingen. Wij zullen nagaan of wij op uw eerdere 
correspondentie alsnog een reactie kunnen geven, die voor u meer inzicht geeft.  
 
U reageert op de tekeningen waarin de maatvoering niet was opgenomen, maar waar wel de indeling 
van de gebouwen in hoogte (lagen) en breedte goed zichtbaar was. Soms krijgen wij kritiek dat de 
opgenomen maatvoering het goede zicht op het ontwerp verhindert, soms is de reactie andersom, 
zoals hier. Wij hebben u al tijdens de bijeenkomst toegezegd maatvoering aan de tekeningen toe te 
voegen. Wij plaatsen, zoals ook begin 2022 is gebeurd, alle getoonde en nader verzochte informatie 
op onze website. U vindt alle informatie op www.leusden.nl/maanweg 
 
In een brief aan omwonenden zullen wij deze link eveneens opnemen zodat, net als na de eerste 
inloopavond, omwonenden die aanwezig of verhinderd waren over alle informatie kunnen beschikken 
die op 1 november is getoond.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Johan Westra  

Directeur – bestuurder a.i. 
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