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Helm, Wil van der

Van: Gemeente Leusden <webmaster@leusden.nl>

Verzonden: donderdag 25 januari 2018 10:19

Aan: Bestuurssecretariaat

Onderwerp: Collegenieuws week 4

Blijf op de hoogte van de laatste collegebesluiten. 
 

Bekijk de webversie 

 

   

 

 

 

 

Collegenieuws 

week 4 

   

Het college heeft de volgende besluiten genomen: 
  

   

Herinrichting Hessenweg in de kern Achterveld icm vervanging van het 

hoofdriool 

Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen in te stemmen met de herinrichting van 

de Hessenweg in de kern Achterveld en de financiële middelen die daarvoor nodig 

zijn  beschikbaar te stellen. Directe aanleiding voor het herinrichtingsplan is het plan van de 

gemeente om delen van het hoofdriool in de Hessenweg te vervangen. Daarvoor moet de weg 

worden opgebroken. De Dorpsraad zag dit als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de 

openbare ruimte c.q. het karakter van de Hessenweg te verbeteren. Al langer leefde in 

Achterveld de wens om de Hessenweg een dorpsere uitstraling te geven en de 

verkeersveiligheid op de belangrijkste weg in deze kern te vergroten. Op initiatief van de 

Dorpsraad is een breed samengestelde Denktank in het leven geroepen die, met ondersteuning 

van een adviesbureau, geprobeerd heeft de ideeën en wensen te vertalen naar een concreet 

ontwerp/inrichtingsplan. Het herinrichtingsplan dat nu ter besluitvorming voorligt, is daarvan het 

resultaat. 

De discussie over de materiaalkeuze voor de rijbaan van de Hessenweg is nog niet afgerond. 

Op 2 februari gaat wethouder Van Beurden met een vertegenwoordiging van aanwonenden van 
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de Hessenweg, de Denktank en de gemeenteraad in andere gemeenten diverse vormen van 

wegverharding bekijken. Het college hoopt dat deze excursie kan bijdragen aan het bereiken 

van overeenstemming over de materiaalkeuze. Medio februari doet het college de raad hierover 

een voorstel. Op 8 maart neemt de raad een besluit over de herinrichting van de Hessenweg. 
  

   

Aanbesteding herinrichting openbare ruimte "hart van Leusden"fase 1 

Op 21 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het project ‘herinrichting Hart 

van Leusden”. Een plan om de openbare ruimte in het woon-winkelgebied Hamershof in fases 

opnieuw in te richten. In fase 1 wordt de openbare ruimte rond het in aanbouw zijnde Huis van 

Leusden en 't Erf (plein tegenover Huis van Leusden) aangepakt, evenals het kruispunt 't Erf - 

Burgemeester Van der Postlaan. Omdat het college het belangrijk vindt dat zo snel mogelijk na 

de oplevering van het Huis van Leusden gestart wordt met de herinrichting van het gebied 

besluit het te kiezen voor een ‘Bouwteam-aanpak’ als bouw- en aanbestedingsvorm. Ook 

besluit het college te kiezen voor een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. In 

de eerste fase van het herinrichtingsplan wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de principes 

van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Social Return on Investment (SROI). 
  

   

Fietsplan Goed, Beter, Best 

Met het maken van een fietsplan wil de gemeente het fietsgebruik binnen de gemeente 

verhogen. De afgelopen periode is via een enquête en gesprekken op diverse plekken bij de 

Leusdenaren opgehaald hoe zij over het fietsen in Leusden denken. Dit heeft informatie 

opgeleverd over de belangrijkste fietsroutes, goede plekken, te verbeteren plekken en ook over 

de toekomst van het fietsen. Op grond hiervan is het fietsplan "Fietsen Leusden, goed, beter, 

best" opgesteld. Over het algemeen is het goed gesteld met het fietsen in Leusden, maar een 

aantal maatregelen kunnen voor de toekomst nog voor verbetering zorgen. 

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het fietsplan vast te stellen en € 450.000,- 

voor de uitvoering beschikbaar te stellen. Op 7 februari kan iedereen meer informatie over het 

fietsplan krijgen tijdens een inloopavond in het gemeentehuis. 
  

   

Vaststelling bestemmingsplan "Hoog Achterveld" 

De provincie Utrecht heeft het perceel Hessenweg 234 via een aanbesteding verkocht voor de 

ontwikkeling van een knooperf. Op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad het daarbij 

behorende Publiek Programma van Eisen (PPvE) vastgesteld als planologisch kader 

waarbinnen de ontwikkeling van het Knooperf kan plaatsvinden. In opdracht van Kopersgroep 

Hoog Achterveld (de ontwikkelende partij) is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het 

college heeft dit ontwerp bestemmingsplan 'Hoog Achterveld' vrij gegeven voor zienswijzen. 

Daarmee is de eerste stap gezet op weg naar de ontwikkeling van een voormalig boerenerf als 

‘knooperf’. Het bestemmingsplan heeft gedurende een periode van acht weken als ontwerp ter 

inzage gelegen. Binnen die termijn zijn zeven zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot 

enkele aanpassingen in de planopzet, o.a. wijziging van de positie van de boerderij.  Het college 

stelt de raad voor om het bestemmingsplan met inachtneming van de nota zienswijzen 

gewijzigd vast te stellen. Met de initiatiefnemers is een overeenkomst gesloten voor de 

exploitatiekosten. 
  

   

Smartstuw Asschat 
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In September 2016 is er een prijsvraag uitgeschreven onder de noemer ‘Het beste idee van 

Leusden’. Bij Het beste idee van Leusden is er gezocht naar innovatieve ideeën waarmee 

structurele besparingen konden worden gerealiseerd op de gemeentebegroting. Het idee van 

Peter Varkevisser werd beloond met de tweede prijs en kreeg daarnaast veel bijval van het 

publiek. Hij had bedacht dat met een watermolen op de plek van de stuw in het Valleikanaal 

energie opgewekt zou kunnen worden.  Het afgelopen jaar is samen met het waterschap 

onderzocht of het idee potentieel heeft en of het in enige vorm uitgevoerd kan worden; een 

zoektocht die is geëindigd bij het bedrijf EQA Projects uit Werkendam. EQA Projects heeft een 

zogenaamde smartstuw ontwikkeld, gebaseerd op het van oudsher bekende waterrad en 

gericht op het opwekken van elektriciteit uit hydrokracht. 

  

Met de smartstuw is voor de stuw Asschat in het Valleikanaal een business case opgesteld. 

Berekend is dat een energieopbrengst gehaald kan worden gelijk aan 23 huishoudens (of 

ongeveer 325 zonnepanelen). Verder kunnen er maatschappelijke meeropbrengsten worden 

verwacht zoals uitstraling naar de omgeving vanwege de ligging aan de rand van Leusden en 

een druk bereden fietspad. 

  

Het college heeft besloten de raad de raad voor te stellen om geen bedenkingen te hebben 

tegen de aanleg van een zogenaamde smartstuw bij de bestaande stuw Asschat en hiervoor 

een incidenteel budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen. Daarnaast heeft het college 

besloten de raad voor te stellen met de begrotingswijziging 2018-1014 vast te stellen en een 

samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Vallei en Veluwe aan te gaan. 
  

   

Intentieovereenkomst Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt een impuls met een aantal ambities, zoals het 

vergroten van de beleving en toegankelijkheid van het park, het behoud, beheer en de 

ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie en het versterken van de unieke waarden 

ervan. Omdat Leusden voor een deel in dit park ligt, ondertekent het college een 

intentieovereenkomst en verbindt zich hiermee, samen met andere deelnemende partijen, aan 

de gestelde ambities. 
  

   

Concept-begroting 2019 AVU 

De AVU is een gemeenschappelijke regeling van de Utrechtse gemeenten die zorg draagt voor 

de verwerking van afvalstromen. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in 

te dienen op de AVU-begroting 2019 en daarmee in te stemmen met de voorgestelde financiële 

kaders. De begroting van de AVU voor het jaar 2019 bevat geen ontwikkelingen die instemming 

met de begroting in de weg staan. De kosten voor de gemeente Leusden stijgen ten gevolge 

van de stijging van kosten in de verwerking van restafval, sortering en verwerking van 

verpakkingsafval en de inzamelkosten voor papier. Om de kostenstijging te beperken 

wordt onder andere bekeken hoe de inzameling van oud papier verbeterd kan worden. 
  

   

  

   

Activiteiten: 

• Burgemeester Bouwmeester leest op 24 januari tijdens de Nationale Voorleesdagen voor in 

Bibliotheek Leusden. 
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• Op 24 januari onthult wethouder Overweg de Oeverzwaluwrand in natuurgebied De 

Schammer. 

• Vrijdag 26 januari is wethouder Van Beurden bij de heropening van de Speelotheek 

Leusden. 

• Wethouder Dragt is 26 januari aanwezig bij een opruimactie zwerfvuil op het Maximaplein. 

• Op 27 januari is wethouder Overweg bij de opruimactie zwerfvuil bij De Groene Belevenis. 

  

   

  

   

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, 

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 
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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. 
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Deze e-mail is verstuurd aan bestuurssecretariaat@leusden.nl. • Als u geen nieuwsbrief 

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. 

 

 

 

   

 


