
Onderwerp: Tiny Houses wel positief!!! 

Met enorme verbazing heb ik het artikel in de Leusderkrant van afgelopen week gelezen. 
Het houden van een enquête en dan mensen overslaan is ook een manier om je gelijk te 
krijgen/bewijzen. Ik heb deze enquête in ieder geval nooit ontvangen en mijn huis kijkt 
rechtstreeks uit op het veld.  

Ik ben naam bekend bij griffie en woon met veel plezier op de adres bekend bij griffie. 
Toen ik hier kwam wonen stond er nog een ander noodgebouw (van de Holm) op het veld en 
dat is een aantal jaren geleden afgebroken. Wij hebben toen als omwonenden een brief 
ontvangen dat er nog geen concrete plannen waren voor de bestemming maar wel dat dit in de 
toekomst zou gebeuren. En dat het enorme open veld dat ontstond niet blijvend was. 

Op een bijeenkomst rondom een mogelijke parkeerplaats voor de Montessorischool in juni 
2020 werd al duidelijk dat er een groep bewoners van de chaletwoningen 
(Munnikhove/Agnietenhove) zeer tegen deze bouwplannen is....maar daar hebben een aantal 
bewoners van de Pelgrimshove ook een tegengeluid laten horen. Erik van Beurden en Kees 
van Dijk waren vanuit de gemeente hierbij aanwezig. 

Ik weet van de buren dat zij niet tegen dit plan zijn, het lijkt ons juist wel leuk....passend qua 
sfeer, het is laagbouw, het zal fijne buurtbewoners opleveren die een bewuste "groene" keuze 
maken qua woning. 

Een aantal argumenten genoemd in het artikel zijn stuitend...het veld wordt gebruikt door de 
BSO en niet door buurtkinderen (die wonen namelijk niet in de chalet woningen), 1 bruggetje 
verder is wederom een prachtig groot veld waar de honden kunnen spelen (ik ben zelf ook in 
het bezit van een hond en weet dat de honden zelfs geeneens los mogen en de dijk waar dit 
wel mag is 3 minuten lopen) en er is nog nooit in de jaren dat ik hier woon een buurtactiviteit 
geweest op dit veld. 
Mooi vind ik het plan dat de bomen blijven staan, zo verandert er aan het aangezicht weinig 
en behouden we het groen. 

Mijn grootste zorg zit op het feit dat als dit plan afgekeurd wordt en niet doorgaat we over een 
paar jaar wellicht een appartementencomplex met jongerenwoningen tegenover ons 
hebben....en dat de huidige tegenstanders dan héél erg spijt hebben van hun opstelling.  

Er is een woningtekort, in heel Nederland en ook in Leusden is geen betaalbaar huis te 
vinden....we wonen hier prachtig en het zou mooi zijn als bewoners dat willen delen. De 
genoemde kleine tuinen zijn een eigen keuze van degenen die een chaletwoning hebben 
aangekocht, ik zie het als overzichtelijk en lekker makkelijk in het onderhoud. Het verhaal dat 
de bomen en het veld een "compensatie" zijn is compleet nieuw voor mij. 

Ik ben meestal niet iemand die op de barricaden klimt maar ik kan me nu niet stil houden. Het 
is een oneerlijke manier om actie te voeren met alleen maar gelijkgestemden, ik hoop dan ook 
dat de gemeente doorpakt en vooral de bewoners wijst op eerdere communicatie dat er een 
bouwbestemming op deze grond zit. 

Ik hoop heel erg straks 10 nieuwe buurtbewoners te verwelkomen, wie weet kunnen we dan 
een BBQ houden met de bewoners die wel blij zijn met hun komst! 

Met vriendelijke groeten (naam bij griffie bekend)


