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Helm, Wil van der

Van: Bestuurssecretariaat

Verzonden: woensdag 4 april 2018 14:24

Aan: Team Secretaresses MPO

Onderwerp: FW: Collegenieuws week 14

 

 

Van: Gemeente Leusden <webmaster@leusden.nl>  

Verzonden: woensdag 4 april 2018 14:21 

Aan: Bestuurssecretariaat <Bestuurssecretariaat@leusden.nl> 

Onderwerp: Collegenieuws week 14 

 

 

Blijf op de hoogte van de laatste collegebesluiten. 
 

Bekijk de webversie 

 

   

 

 

 

 

 

Collegenieuws 

week 14 

   

 

Het college heeft de volgende besluiten genomen: 
  

   

 

Opdracht aan De Vertelmaatschappij om saamhorigheid in Leusden in beeld 

te brengen 

Op 5 september 2017 heeft het college De Vertelmaatschappij opdracht gegeven om een plan 

van aanpak te ontwikkelen om verhalen en ervaringen van inwoners over saamhorigheid te 

verzamelen. Dit plan is ontwikkeld met een kerngroep waarin de gemeente, leden van de 
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participatieraad en een medewerker van Larikslaan2 participeren. Het college heeft het plan van 

aanpak vastgesteld en opdracht gegeven om de volgende fase uit te voeren. De input wordt 

gebruikt voor het volgende beleidskader Sociaal Domein. 
  

   

 

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid 

Hamersveldseweg 54 

Er is een plan gemaakt voor de herinrichting van het perceel Hamersveldseweg 54. Daarbij 

wordt de bestaande bebouwing gesloopt voor de nieuwbouw van 17 appartementen met in de 

plint de mogelijkheid voor dienstverlening. De bestaande bestemming voor detailhandel komt te 

vervallen. De nieuwe bebouwing geeft een impuls aan de herkenbaarheid van de toegang naar 

de Hamershof, gezien vanaf de Noorderinslag. Het college legt het ontwerpbestemmingsplan, 

dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, ter inzage. Voor deze procedure is ook een hogere 

grenswaarde geluid nodig, het ontwerpbesluit daarvan gaat gelijktijdig met het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage.   
  

   

 

Financiële ondersteuning project Make & Mend 
  

   

 

 

 

Bij Make & Mend krijgen statushouders ondersteuning bij het 

leren van de Nederlandse taal. Het gaat hier om een 

particulier initiatief. 

De eigenaresse van het bedrijf Mod’ani en 12 vrijwilligers 

geven deze ondersteuning op dit moment aan 14 

statushouders. Vanuit NVA (centrum voor integratie en 

participatie) wordt ook naar dit initiatief verwezen. Er zijn drie 

dagdelen in de week om taallessen te krijgen. 

Make & Mend heeft de beschikking over drie ruimtes in het 

bedrijfsverzamelgebouw aan de Olmenlaan 8. Vanaf april 

2018 moet voor deze ruimtes huur worden betaald. Er worden stappen ondernomen om van dit 

initiatief een stichting te maken.  Doel is om over een jaar financieel zelfstandig te zijn. Voor de 

oprichtings- en websitekosten wordt de AFAS aanmoedigingsprijs en een bijdrage vanuit het 

Fonds Samenlevingsinitiatief ingezet. Het college heeft besloten voor de periode 1 april 2018 tot 

en met 31 maart 2019 een projectsubsidie te verstrekken waaruit de huurkosten kunnen worden 

bekostigd. 

   

 

Budgetcyclus 2018 

Het college heeft de richtlijnen voor de budgetcyclus 2018 vastgesteld. Voor de loon- en 

prijsstijgingen wordt vooralsnog uitgegaan van 3%. Dit percentage wordt door het nieuwe 

college definitief  vastgesteld. 
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Activiteiten: 

•         Op 5 april gaat wethouder Dragt naar de open dag van StadsLAB033 in Amersfoort. 

•          Op 7 april gaat het voltallige college naar de presentatie van het nieuwe boek 

"Afgemarcheerd" van de Historische Kring Leusden. 

•         Burgemeester Bouwmeester en wethouder Overweg openen op 7 april het Wandelfeest bij 

Groot Zandbrink. 

•         De wethouders Van Beurden en Overweg gaan op 7 april in het kader van Gluren bij de 

Buren in de Berkenlaan kijken bij het buurtinitiatief om de opvang van regenwater af te 

koppelen van het riool. 

•         De burgemeester is op 9 april bij het monument Koedriest aanwezig bij de herdenking van 

de executie van 77 Sovjetsoldaten. 

•         Wethouder Dragt is op 10 april aanwezig bij de feestelijke opening van de weekmarkt op 

De Biezenkamp. 

•         Op 10 april gaan de wethouders Dragt en Van Beurden naar de afscheidsreceptie van 

gedeputeerde mevrouw Van Beek-Nijhof. 
  

   

 

  

   

 

In gesprek met de wethouder! 

Hebt u een idee, initiatief, of vraag? De wethouders Albert Dragt, Erik van Beurden en Jan 

Overweg gaan graag met u in gesprek en nodigen u uit om, zonder vooraf een afspraak te 

maken, op de woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij hen binnen te lopen. Elke 

woensdag zit één van de wethouders op een locatie in Leusden. 

 

Overzicht spreekuur 
  

   

 

  

   

 

Collegenieuws ontvangen 

Elke woensdagmiddag verschijnt Collegenieuws in een actuele versie. In Collegenieuws vindt u 

wekelijks de besluiten van het college en de overwegingen die tot deze besluiten hebben geleid. 

Ook vindt u informatie over activiteiten van het college, informatie-, consultatie- en 

inspraakbijeenkomsten. 

  

Ook op de hoogte blijven van wat wekelijks in het college van burgemeester en wethouders 

besloten wordt? Meld u dan nu via www.leusden.nl aan als abonnee van Collegenieuws. Elke 

woensdagmiddag ontvangt u dan de meest actuele informatie over besluitvorming, 
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achtergrondinformatie en activiteiten van het college op uw mailadres. 
  

   

 

  

   

 

Reageren? 

Stuur uw reactie naar gemeente@leusden.nl. 
  

   

 

  

   

 

Disclaimer 

De informatie in deze nieuwsbrief is onder verantwoordelijkheid van het college van de 

gemeente Leusden tot stand gekomen. Daarbij is uiterste zorg besteed aan de toegankelijkheid, 

juistheid en volledigheid van de inhoud van de nieuwsbrief. Het is echter mogelijk dat de inhoud 

van de gepubliceerde informatie incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente 

Leusden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke 

wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze nieuwsbrief. 

Het is mogelijk dat via de digitale nieuwsbrief toegang wordt geboden tot internetsites en/of 

informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Leusden kan evenmin 

aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze 

internetsites en/of pagina's. 
  

   

 

Copyright 

De gemeente Leusden behoudt zich het auteursrecht voor op de via Collegenieuws verstrekte 

informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische 

voorstellingen in Collegenieuws mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente 

Leusden openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie 

voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding. 
  

   

 

 

 

 

Facebook
 

 

 

 

 

Twitter
 

 

 

 

 

Website
    

   

 

Deze e-mail is verstuurd aan bestuurssecretariaat@leusden.nl. • Als u geen nieuwsbrief 
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meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en 

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@leusden.nl toe aan uw 

adresboek. 

 

 

 

   

 


