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Het college heeft de volgende besluiten genomen:
Nieuwe jongerenontmoetingsplek
Het college vindt het belangrijk dat jongeren een plek hebben
waar zij leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Momenteel heeft
Leusden één jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de
Bavoortseweg. Deze plek biedt niet voldoende ruimte voor het
aantal jongeren in Leusden. Daarom heeft het college
besloten om nog een JOP te realiseren. Deze JOP komt op de
kruising van de Heiligerbergerweg en de Groene Zoom, nabij
het Vlinderpad. De locatie is in overleg met jongeren, politie
en omwonenden gekozen. De JOP aan de Bavoortseweg zal worden opgeknapt, dan wel
vernieuwd.

Start gebiedsontwikkeling Mastenbroek 2
De gebiedsontwikkeling Groot Agteveld nadert zijn voltooiing. Mastenbroek 2 is een volgende
plek waar nog woningbouw mogelijk is. Ontwikkeling van Mastenbroek 2 past binnen de
ambities van de woonvisie (2016). Het college heeft daarom besloten om de voorbereidingen
voor de gebiedsontwikkeling van Mastenbroek 2 op te starten.

Gemeentegarantie LTV Lockhorst
Het college heeft besloten gemeentegarantie te verlenen aan Lawn Tennis Vereniging Lockhorst
voor een geldbedrag van € 150.000,-. De lening dient ter financiering van diverse investeringen
op de tennisaccommodatie waaronder de vervanging van de blaashal en de aanschaf van
ledverlichting. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) stelt zich voor 50% medegarant voor
de lening. In een overeenkomst tussen gemeente Leusden en LTV Lockhorst worden
verplichtingen vastgelegd die verbonden zijn aan de borgstelling.

Activiteiten:
Woensdag 15 mei is wethouder Vos aanwezig bij de presentatie van Keolis Nederland over
de volledig geïntegreerde boordcomputer.
Wethouder Van Beurden en burgemeester Bouwmeester nemen die dag deel aan
het Walking Opera Dinner op Landgoed Leusderend.
Zaterdag 18 mei opent wethouder Kiel Happy Bodies in de Biezenkamp.
Wethouder Vos en burgemeester Bouwmeester zijn zaterdag 18 mei aanwezig bij het 15jarig jubileum van shantykoor De Ankervelders in Achterveld.
Burgemeester Bouwmeester opent 18 mei de tentoonstelling van Latent Talent.

In gesprek met de wethouder!
Hebt u een idee, initiatief, of vraag? De wethouders Patrick Kiel, Erik van Beurden en Wim Vos
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
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 {{email}}. • 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.

