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Betreft: Zoekgebieden woningbouw na 2025. 

 

Geacht College, 

 

Op dit moment heeft de gemeente drie potentiële zoekgebieden op het oog die mogelijk geschikt zouden 

kunnen zijn voor nieuwbouw na 2025. 

Een van deze zoekgebieden bevindt zich aan de achterzijde van mijn woning aan de Koningin Julianalaan te 

Leusden-Zuid. 

 

Uit de brief van 27-08-2020 heb ik begrepen dat het college openstaat voor inspraak van inwoners. Ik 

verzoek u dan ook om onderstaande zienswijze als zodanig mee te nemen in uw besluitvoering.  

 

Voor het behoud van het landelijk karakter van de deelwijk Leusden-Zuid is het mijns inziens van essentieel 

belang dat een ruime groene indeling behouden blijft. Vooral ook omdat in het verlengde van de Tabaksteeg 

wijk op dit moment ook gewerkt wordt aan de realisatie van 28 parkwoningen door de ruilverkaveling tussen 

Heijmans en Stichting de Boom. Hierdoor verdwijnt er al veel natuurgebied in de nabije omgeving. 

Door de realisatie van de Tabaksteegwijk in de begin jaren 2000 al veel groen verdwenen uit onze 

leefomgeving. 

 

Mijn inziens dient het landelijk karakter van Leusden zuid behouden te blijven en dient de flora en Fauna in 

dit gebied beschermd te worden. 

 

Naar mijn mening zijn meerdere gebieden binnen onze gemeente geschikt voor nieuwbouw. 

Deze voldoen aan alle gestelde criteria zoals bereikbaarheid openbaar vervoer, juiste infrastructuur zoals 

toegangswegen en diverse winkelcentra in nabije omgeving. 

Hiervan vind u in de bijlage een plattegrond met alternatieve gebieden binnen onze gemeente. 

 

Ik verzoek u dan ook om deze informatie mee te nemen in uw besluitvorming. Ik ben ten alle tijden bereidt 

het bovenstaande verder mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten en zo nodig aan te vullen.   

 

Ik wacht uw reactie met belangstelling af, 

 

Met vriendelijke groet, 

J. Jansen 
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Bijlage: 

 

 


