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Raadsinformatiebrief 
 2020-08 
 
Motie CU-SGP en SP kleur 
Nadat de motie is aangenomen zijn we in financieel onzekere tijden terecht gekomen. 
Hierdoor hebben we financieel gezien een pas op de plaats moeten maken. Hierdoor is er 
nog geen gevolg gegeven aan het uitvoeren van de motie.  
 
Het plan was om een tweetal doeken in de raadszaal aan te brengen zoals in de ruimte 0.26 
(kleine trouwruimte) is gemaakt, maar dan zonder verlichting aan de achterzijde. Daarnaast 
zouden een aantal planten geplaatst worden. In dit plan is eveneens het aankleden van de 
werkruimte meegenomen. In het EWC zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan. Twee 
verrijdbare planten, letters in de koffiecorner en een schoolbord bij de uitgiftebalie. Hiervoor 
was al opdracht gegeven.  
 
Voor een initiatief van Lisidunahof is een ophangsysteem in de raadszaal aangebracht om 
schilderijen op te hangen. Dit kan nu ook gebruikt worden voor het ophangen van 
schilderijen van Leusdense kunstenaars. Hiervoor zijn inmiddels een aantal gesprekken met 
het kunstenaarscollectief geweest om een wisselende tentoonstelling te maken waarbij elke 
drie á vier maanden een andere kunstenaar de mogelijkheid geboden wordt zijn werk 
tentoon te stellen. Door de Corona heeft dit initiatief vertraging opgelopen.  
 
Zodra er financiële ruimte is zullen de plannen voor verfraaiing van het Huis van Leusden en 
het uitvoeren van de motie weer opgepakt worden.   

 
 
Precariobelasting terrassen 2020 
Het college heeft besloten dit jaar geen precariobelasting te heffen van horecaondernemers 
voor het gebruik van terrassen op openbare gemeentegrond. Ondernemers hebben hun 
terrassen geruime tijd niet kunnen exploiteren tijdens de gedeeltelijke lockdowns in het 
voorjaar (maart tot en met mei) en het najaar (oktober, november). In de tussenliggende tijd, 
toen uitbating van terrassen wel mogelijk was, waren beperkende maatregelen van kracht.  
De precario is een gebruiksbelasting. Door het sterk verminderd profijt van de terrassen 
hebben wij het redelijk en billijk geacht om de belastingverordening ruimhartig uit te leggen 
en in 2020 af te zien van precarioheffing.  
 
Wij hebben dit besluit genomen met toepassing van de zgn. hardheidsclausule in de 
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en Gemeentewet. Voor de gederfde opbrengst van € 
14.000 wordt financiële compensatie ontvangen van de rijksoverheid. 

 
 
Rossenberg 
De herontwikkeling van de voormalige schoollocatie De Rossenberg (inclusief dependance) 
vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het kader van de gebiedsontwikkeling Biezenkamp.  
De ontwikkeling is nagenoeg afgerond.  
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Op de locatie zijn inmiddels 8 twee-onder-één-kap-woningen gerealiseerd en worden door 
de nieuwe eigenaren bewoond. Op verzoek van de nieuwe eigenaren is de straatnaam van 
dit gedeelte van de Rozengaarde aangepast tot ‘Klimroos’. 
 
Momenteel wordt hard gebouwd op de drie resterende vrije kavels. Deze woningen worden 
in  de loop van 2021 opgeleverd. Daarna kan het laatste gedeelte van de groen aanplant van 
het gebied rond de drie vrije kavels aan de Rozenhaag plaatsvinden en wordt het plan 
definitief afgerond. 

 

 
Foto: de 8 nieuwe woningen aan de Klimroos 

 
 
Knooperf Achterveld 
In maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan Hoog Achterveld vastgesteld. Het was de  
bedoeling om de raad uit te nodigen voor een rondleiding en om het pad rondom de 
boerderij officieel te openen. Door de aangescherpte Corona maatregelen kan hier echter 
geen inhoud aan gegeven worden.  
 
Via de raadsinformatiebrief willen wij de raad nu informeren over de stand van zaken. 
De vergunningen voor de bouw van de drie extra woningen zijn verleend. De meest 
oostelijke woning is inmiddels gebouwd en de nieuwe bewoners zijn er in getrokken, de 
woning daarnaast is nog in aanbouw en de bouw van de woning aan de noordzijde (zijde 
Hessenweg) moet nog gestart worden. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2021 
een aanvang worden genomen. 
 
Inmiddels zijn de eigenaren van Hoog Achterveld begonnen met de aanleg van de ‘groene 
maatregelen’. Sommige maatregelen worden gezamenlijk opgepakt, zoals de stijlrand en 
wandelpaden. De afzonderlijke eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de 
maatregelen op eigen grondgebied. De gezamenlijke maatregelen zoals de stijlrand en ook 
het wandelpand rondom de boerderij zijn uitgevoerd (behoudens de inrichting van het erf, dit 
i.v.m. de nog lopende werkzaamheden). 
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Zoals hierboven aangegeven was het de bedoeling om het pad samen met de raad officieel 
te openen. Door de Corona maatregelen kan dit nu niet doorgaan. De bewoners van het 
knooperf hebben daarom de opening uitgesteld naar het voorjaar 2021.  
 
Het pad over het erf naar de Modderbeek is, met het oog op veiligheid, nog niet open 
gesteld omdat er nog bouwactiviteiten plaatsvinden op het erf. Op onderstaande tekening is 
aangegeven voor welke maatregelen de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn, welke 
maatregelen al zijn uitgevoerd. 
 
De eigenaren van Hessenweg 236b zijn voornemens een ‘zorgboerderij’ aan huis te starten. 
Deze zorgboerderij is nu gevestigd net over de grens van Achterveld en willen ze 
verplaatsen naar deze locatie. Het concept is in strijd met het bestemmingsplan, maar is wel 
in overeenstemming met de mogelijkheden uit het oorspronkelijke biedboek. Onder 
voorwaarden zijn wij voornemens hier medewerking aan te verlenen met toepassing van de 
buitenplanse kruimelregeling. 
 
Uit de grote geitenstal is de inrichting gehaald en een deel van de gierputten zijn dicht 
gemaakt met zand en bestraat zodat er een vlakke vloer is. Het bouwmateriaal voor de 
huizen kan zo droog gestald worden. Alle voorbereidende werkzaamheden worden hier 
gezamenlijk in verricht. 

 

 
 
 
Lijnvoering openbaar busvervoer 
Door COVID-19 is het aantal gebruikers van het openbaar busvervoer in Utrecht aanzienlijk 
afgenomen. In januari 2020 was er nog sprake van een stijging van 5% ten opzichte van 
januari 2019. Maar daarna is het bergafwaarts gegaan. Op dit moment is het aantal 
gebruikers meer dan gehalveerd. Door de tegenvallende reizigersopbrengsten is Syntus 
genoodzaakt bezuinigingen door te voeren. Daarbij wil zij de reizigers zoveel mogelijk 
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ontzien. Voor het jaar 2021 komt dit neer op een afschaling van het vervoerplan met 
ongeveer 8%. Deze inkrimping van de dienstverlening is met de provincie voorbereid.  
 
Consequenties lijnvoering in Leusden 
Vrijwel zeker wordt de frequentie van lijn 17 met ingang van 5 januari 2021 tijdens de 
spitsperiodes verlaagd van 8 naar 6 ritten per uur. Buiten de spitstijden behouden we de 
bediening van 4 bussen per uur. Deze aanpassing hangt weer samen met de halvering van 
het aantal ritten van lijn 217 (van 4 naar 2 per uur). Door het vele thuiswerken is de bezetting 
van deze spitslijn 217 ronduit laag.  
De bediening in Tabaksteeg blijft gelijk (2 bussen per uur per richting). Voortaan rijden alle 
bussen van lijn 80 via de busbaan. Lijn 82, die dan nog als enige via de Arnhemseweg naar 
Amersfoort rijdt, valt tijdens de daluren terug naar een 1-uur dienst.   
Verder blijft de dienstregeling van spitslijn 219 (Leusden-Utrecht Science park) 
gehandhaafd. 
 
Buurtbus 
Eveneens door COVID-19 rijden er nog steeds geen buurtbussen. Om de veiligheid van 
zowel bestuurder als passagiers te kunnen garanderen moeten alle buurtbussen corona-
proof worden gemaakt. En dat kan nog wel even duren. Met ingang van 5 oktober is 
overigens wel gestart met een oproepbuurtbus voor reizigers die echt geen ander alternatief 
hebben dan de buurtbus. Deze reizigers moeten zich dan minimaal 4 uur van tevoren 
melden op het telefoonnummer 088-6557792. Deze ‘oproepbus’ rijdt alleen van maandag tot 
en met vrijdag. De regie en uitvoering wordt gedaan door de fa. Noot. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de lopende concessie, die eind 2023 eindigt, 
met een aantal jaren te verlengen. Ook dat heeft alles te maken met de dramatische afname 
van het aantal reizigers. Of dit juridisch houdbaar is wordt onderzocht. Als de looptijd van de 
concessie wordt verlengd betekent dit dat de huidige lijnvoering in/door Leusden langer 
wordt gehandhaafd en dat de wens naar een meer evenwichtige oppervlakteontsluiting 
verder uit het zicht raakt.  

 
 
Snelfietsroute Amersfoort-Veenendaal van de baan 
Het traject Amersfoort-Veenendaal is één van de zeven door de provincie Utrecht 
geselecteerde verbindingen die zich lenen voor de realisatie van een snelfietsroute. Om te 
kunnen beoordelen wat daarvoor de meest geschikte route is moet een haalbaarheidsstudie 
worden uitgevoerd. De provincie wil daar pas mee starten nadat alle gemeenten waar de 
beoogde verbinding doorheen loopt een intentieovereenkomst hebben ondertekend. Helaas 
blijken niet alle gemeenten aan deze voorwaarde te kunnen/willen voldoen.  
 
Omdat het draagvlak voor deze fietsverbinding onvoldoende lijkt te zijn heeft de provincie 
besloten de stekker uit dit project te trekken.  
 
Dit betekent overigens niet dat er dan helemaal niets gebeurt; zo wil de provincie nu inzetten 
op verbetering van de fietsverbinding tussen Amersfoort/Leusden en Woudenberg door een 
optimalisering van het fietspad langs de Arnhemseweg. Als Leusden blijven wij ons hard 
maken voor het optimaliseren van de fietsvoorzieningen op de Leusbroekerweg (tussen 
rotonde De Mof en het Valleikanaal.   
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Plaatsing plantenbakken rond Huis van Leusden 
Helaas gebeurt het nog te vaak dat centrumbezoekers ten val komen in het openbaar gebied 
rond het Huis van Leusden. De voornaamste oorzaak daarvan lijken de hoogteverschillen te 
zijn. Met name bij zonnig weer reflecteert het licht op de lichte bestrating waardoor deze 
hoogteverschillen minder goed opvallen. Deze problemen doen zich met name voor aan de 
noordzijde van het Huis van Leusden. Om de kans op valpartijen zoveel mogelijk te 
beperken worden plantenbakken geplaatst om mensen ‘weg te houden’ van de potentieel 
gevaarlijke punten. De bakken waaraan gedacht wordt, hebben een behoorlijke omvang en 
zijn het hele jaar door fraai om te zien. Door hun omvang en hoogte kunnen zij helpen om 
centrumbezoekers te attenderen op de hoogteverschillen. Mocht blijken dat een bak toch 
niet helemaal op de juiste plaats staat dan kan deze vrij eenvoudig worden verplaatst 
(zonder blijvende schade aan het straatwerk).  

 
 
Ontheffing voor de openstelling van winkels op zondagochtenden tot april 
2021 
In verband met de coronamaatregelen en het mogelijk maken van de 1,5 meter samenleving 
in winkels, hebben we de afgelopen maanden ontheffing verleend van de geldende 
winkeltijden van zon- en feestdagen. Hiermee werd winkeliers die levensmiddelen verkopen 
de mogelijkheid geboden om klanten te spreiden over de dag. Ze konden hun deuren ook op 
zondagochtenden openen. Dit betrof een tijdelijke maatregel. 
 
Inmiddels is duidelijk dat de urgentie van het houden van afstand en klantenspreiding 
toegenomen is. Dat geldt niet alleen voor winkeliers die levensmiddelen verkopen, maar 
voor alle winkeliers. Premier Rutte heeft opgeroepen een strenger deurbeleid te gaan 
voeren, toe te zien op de hygiënemaatregelen en speciale winkeluurtjes in te ruimen voor 
kwetsbare groepen.   
 
Om hier voldoende mogelijkheden voor te bieden, hebben wij ontheffing verleend van de 
geldende winkeltijden op zon- en feestdagen tot en met 10 april 2021. Winkels kunnen ook 
op zondagochtenden hun deuren openen. We hebben gekozen voor een periode van in 
ieder geval zes maanden, omdat we verwachten dat de coronamaatregelen nog een tijd van 
kracht zullen blijven. Klantenspreiding blijft van groot belang. Daarnaast hebben zowel 
consumenten als winkeliers aangegeven behoefte te hebben aan een langere periode van 
zekerheid in overheidsbeleid.   
 
De ontheffing geldt niet voor eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en eerste Paasdag. Dan 
blijven de winkels de hele dag gesloten. Hiervoor kan geen ontheffing worden verleend op 
basis van de Winkeltijdenverordening 

 
 
Integraal programma onderwijshuisvesting 
De doelen van onderwijshuisvesting komen dit jaar een flinke stap dichterbij. 
 
IKC Berkelwijk 
IKC Berkelwijk is met het nieuwe schooljaar in 2020 in gebruik genomen.  
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Multi Functioneel Centrum Atlas 
Bij MFC Atlas zijn er verschuivingen in het aantal leerlingen van de Voila-scholen. De extra 
ruimtebehoefte is opgelost binnen het MFC. 
 
Multi Functioneel Centrum MFC Atria 
Op basis van het aantal leerlingen (446 per 1-10-2019) hebben de scholen in MFC Atria 
(KLA4 en De Bongerd) samen recht op een uitbreiding met 380 m2. Het college heeft in 
maart 2019 ingestemd met een voorbereidingskrediet voor de planuitwerking (L208712). 
Voila is opdrachtgever en bouwheer voor dit project. 
Inmiddels is het definitieve ontwerp vastgesteld en is de omgevingsvergunning 
aangevraagd. Op deze omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt door een aantal 
omwonenden. Hangende de bezwaar procedure kan er op dit moment nog geen prognose 
worden gegeven voor de datum van in gebruik name. 
 
Integraal Kind Centrum IKC Groenhouten 
De aanbesteding van Design en Construct heeft plaats gevonden. Dit bouwteam is gestart 
met het maken van het ontwerp voor het nieuwe IKC, waarin de basisscholen De Hobbit en 
het Kompas plus kinderopvang van Humankind gehuisvest gaan worden. Voila is de 
bouwheer voor het onderwijsgebouw en het plein. De realisatie van het nieuwe 
onderwijsgebouw is gepland na het schooljaar 2020/21. De realisatie start dan met de sloop 
van de Hobbit. Gestreefd wordt het gebouw in de tweede helft van 2022 in gebruik te 
nemen.  
Voor tijdelijke huisvesting gaat de bovenbouw van beide scholen naar de Holm. De 
onderbouw blijft in het gebouw van Kompas. Na de ingebruikname van het nieuwe IKC wordt 
gebouw van Kompas gesloopt en kan het buitenterrein verder worden aangelegd. 
 
Het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van het IKC is in de afgelopen 
maanden tot stand gekomen waarbij een klankbordgroep bestaande uit omwonenden 5 keer 
bijeen is geweest en is geïnformeerd en geconsulteerd.  
Conform de doorlooptijd van de bestemmingplanprocedure wordt verwacht dat de raad in 
februari 2021 gevraagd zal worden het bestemmingsplan vast te stellen.  
Begin volgend jaar wordt de raad tevens gevraagd om krediet beschikbaar te stellen voor 
sloop van de huidige scholen en het bouwrijp maken. 
 
Voor de zomer van 2021 zal de raad gevraagd worden in te stemmen met het definitieve 
uitvoeringskrediet (vanuit de reserve onderwijshuisvesting). 
 

 
Stand van zaken De Groene Belevenis 
In de raadsinformatiebrief van september is de raad geïnformeerd over de positieve 
resultaten van De Groene Belevenis (DGB) over 2019. N.a.v. daarvan heeft de raad 
gevraagd om de huidige stand van zaken i.v.m. de coronacrisis. Op 24 september heeft een 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen DGB en de gemeente.  
 
Algemeen beeld is dat de prestaties uit de subsidie overeenkomst achter blijven door de 
coronacrisis. Er is een negatief effect te zien op het aantal contactmomenten met de 
Leusdense scholen, de activiteiten en de duurzame initiatieven. Het begeleiden van lessen 
door vrijwilligers is afgelast. Het werken in de Struintuin is afgelopen periode wel 
doorgegaan. De effecten op de prestaties worden gemonitord via de kwartaalrapportages.  
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Het college heeft op 6 mei jl. in het kader van corona besloten om voor alle gesubsidieerde 
instellingen de subsidies in stand te houden en niet af te rekenen op het eventueel 
achterblijven van de prestaties als er wel kosten zijn gemaakt.  
 
De coronacrisis heeft effect op het genereren van inkomsten door DGB. Bijeenkomsten in 
het gebouw en de Struintuin zijn geannuleerd. Ook zijn activiteiten rond de Buitenschool, de 
kinderopvang en de lessen/verhuur leskisten aan scholen buiten Leusden niet doorgegaan. 
Omdat het voorjaar normaliter een drukke periode is, verwacht DGB voor dit onderdeel een 
inkomstenderving van ongeveer € 12.000.  
 
De gevolgen van de tweede golf zijn lastig in te schatten, vooral op de projecten. Tot op 
heden hebben de projecten, al dan niet aangepast, doorgang kunnen vinden of zijn 
verschoven naar het najaar. Of de uitvoering van projecten dit najaar mogelijk is, is nog niet 
aan te geven.   
 
DGB heeft een overall prognose gemaakt voor 2020 en verwacht het jaar met een negatief 
resultaat van ongeveer € 5.000 te gaan afsluiten. Hiermee is de schade beperkt gehouden. 
Dit negatieve resultaat kan vooralsnog worden opgevangen via de algemene reserve van 
DGB. 
 
In het voorjaar 2021 neemt het college besluiten of er extra maatregelen nodig zijn voor alle 
gesubsidieerde instellingen, inclusief De Groene Belevenis.   

 
 
IKC Berkelwijk 
In het afgelopen half jaar heeft de afwerking aan de binnenzijde van het KC Berkelwijk 
plaatsgevonden. In de zomervakantie zijn de scholen en de kinderdagopvang naar het 
nieuwe gebouw verhuisd. Afgelopen september zijn de scholen bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar opengegaan. Daarmee is het KC Berkelwijk nu echt in gebruik genomen.  
De scholen, kinderdagopvang maar ook zeker de kinderen zelf zijn erg blij met het nieuwe 
gebouw.  
 
Helaas heeft de geplande officiële opening door de coronamaatregelen nog niet plaats 
kunnen vinden, daar wordt op een andere manier vorm aan gegeven. 
 
In de zomervakantie is de oude school De Heerd gesloopt en is op die plek een tijdelijke kiss 
& ride vormgegeven zodat de kinderen en leraren goed en veilig naar het nieuwe 
schoolgebouw kunnen. 
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de laatste werkzaamheden voor herinrichting van de 
openbare ruimte en met name de herinrichting van de parkeerplaats en het speelterrein. 
Naar verwachting is de herinrichting in december gereed. 
 
Voor de sloop van De Heerd en herinrichting openbare ruimte is eind mei van dit jaar bij u 
budget aangevraagd. De verwachting is dat wij door de wijze van aanbesteden en het 
combineren van werkzaamheden ruimschoots binnen dit budget kunnen blijven. Zodra de 
herinrichting en daarmee het project is afgerond informeren wij u daarover.  
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Plan van aanpak dementievriendelijke gemeente 
In het beleidskader Focus en Transparantie 2019-2022 is één van de focuspunten’ Leusden 
is een dementievriendelijke gemeente’.  
 
Het aantal personen met dementie neemt de komende jaren fors toe ook in Leusden. We 
vinden het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk kwaliteit van leven 
behouden en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daartoe moeten zij en hun 
mantelzorgers passende zorg en ondersteuning krijgen. Ook is het van belang dat de kennis 
in de samenleving toeneemt over dementie en dat inwoners rekening met elkaar houden. 
 
Het plan van aanpak dementievriendelijk Leusden 2020-2022 is vastgesteld zodat er lokaal 
uitvoering gegeven kan worden aan de doelstellingen en activiteiten. Met de uitvoering van 
deze activiteiten worden de volgende effecten beoogd: 

1. er is voldoende kennis en bewustwording over dementie in de eigen organisatie en in 
de samenleving; 

2. mensen met dementie wonen in een passende en veilige omgeving; 
3. mensen met dementie en hun mantelzorgers ontvangen passende zorg en 

ondersteuning.  
 

Het plan van aanpak is opgesteld samen met diverse lokale en regionale partners, zoals  
Alzheimer Nederland, Beweging 3.0, CentraalZorg, GGDrU, Het Gastenhuis, Lariks, 
Wijkkamer Alandsbeek, De Bron en Regionaal Netwerk DementieD2.0. Samen geven we 
uitvoering aan het uitvoeringsplan. Ook vragen we een nieuwe zorgpartij ‘Wonen bij 
September’ om aan te sluiten bij het netwerk. Zij zijn een nieuwe speler in 
Leusden/Stoutenburg en zullen zich in 2021 gaan vestigen in Leusden.  
Door ondertekening van het addendum van het Samenlevingsakkoord Samen Sterk, waar 
dementievriendelijke gemeente ook een onderdeel van is, vragen we commitment en 
duurzame betrokkenheid van bovenstaande partijen.  
 
De participatieraad is geïnformeerd over het plan van aanpak dementievriendelijk Leusden. 
We hebben geen formeel advies gevraagd, maar wel de mogelijkheid geboden om 
ongevraagd advies te geven. De participatieraad geeft als reactie dat  het een duidelijk plan 
is, concreet en bondig, toekomstgericht met duidelijke evaluatiemomenten. Een  
een mooie ambitie om de titel van ‘dementievriendelijke gemeente’ binnen  
te halen. 
 
Tot slot streven we ernaar om december  `20 / januari `21 het keurmerk 
‘dementievriendelijke gemeente’ te behalen. Dit alles onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen rondom COVID-19. 
 
bijlage 1: Plan van aanpak dementievriendelijk Leusden. 
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Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 
1. Project Kleine Landschapselementen (KLE).  
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In samenwerking met de Provincie en het Collectief Utrecht Oost is er €50.000,- 
beschikbaar om in de gemeente Leusden kleine landschapselementen (KLE) aan te 
leggen en zo biodiversiteit te versterken.  Door dit project was het mogelijk om in 
Leusden vijf poelen aan te leggen.   

 
2. Duitse museumbunker spreekt Engels. 

 In de museumbunker aan de Langesteeg hangen prachtige informatie borden in het 
Nederlands. Om internationale bezoekers beter te bedienen zijn de borden vertaald in 
het Engels en via een QR-code op de telefoon leesbaar.   

 
 

 

 
 
 
 

3. Restauratie en herplaatsing tankkering uit meidagen 1940  
Iedere Leusdenaar kent de tankkering op de Asschatterkeerkade. Het was dan ook een 
grote verrassing dat bij de sloop van een boerenschuur een complete tankkering uit 1940 
tevoorschijn kwam. De zes betonblokken zijn gedoneerd aan de gemeente en komen na 
restauratie weer in het landschap te staan.  
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4. Termatenpad 
Leusden heeft al drie druk belopen klompenpaden. Binnenkort wordt er een vierde pad 
geopend. Het Termatenpad ligt in het zuiden van onze gemeente en loopt door Leusden en 
Woudenberg.  
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Valleipark fase 4 
De plannen voor het ontwikkelen van het park in fase vier van het Valleipark zijn in 
ontwikkeling. In juli zijn bewoners gevraagd om hun voorkeur aan te geven voor de 
inrichting.  65 bewoners gaven hun voorkeur aan en met een nipte meerderheid van 29 % 
was er een voorkeur voor model rust. 

 
Er is goed overleg met de aangrenzende Jeu de Boules verenging en de 
landschapsarchitect is het eerste ontwerp aan het voorbereiden. Via een inloopbijeenkomst 
worden bewoners geïnformeerd als er duidelijk plan ligt. Een milieukundig advies bureau 
geeft praktisch advies hoe het perceel veilig is te gebruiken als park en hoe de leeflaag moet 
worden vormgegeven om zonder gevaar voor de volksgezondheid van het park te kunnen  
gebruik maken.  
 
 

Duurzaamheidsagenda 
Duurzame kleding is dit jaar een belangrijk thema voor de duurzaamheidsagenda. De 
fairtradewerkgroep en de groene kerken in samenwerking met de Groene Belevenis en twee 
ateliers hebben allerhande activiteiten georganiseerd. Deze activiteit i.k.v. de 
Duurzaamheidsagenda is één van de projecten die op een aangepaste manier doorgang 
heeft kunnen vinden. Namelijk via vlogs en een film on-lin. De resultaten van de duurzame 
kleding ontwerpwedstrijd zijn in november te bewonderen in het huis van Leusden.  

 


