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RV Publiek programma van eisen Hamersveldseweg 105 
Voorzitter: Roskam, griffier: De Kloe, wethouder Dragt met ondersteuning van Willemien de 
Graaf en Hans Hubers (Gebiedscoöperatie O-gen). 

Na de inleiding van de voorzitter trapt dhr. Van Merriënboer af. Hij praat mee aan 
tafel als inwoner, maar geeft vooraf aan ook lid te zijn van twee partijen. Dhr. Van 
Merriënboer schetst een toekomst waarin een eigenaar in de toekomst totaal kan 
afwijken van het publiek programma van eisen, en daarmee ook in zijn recht staat. 
Hij roept de gemeenteraad op niet te verkopen en daarmee het kwijt te raken. Ook 
de ondersteunende woning zou beter uit het plan gehaald kunnen worden. Het 
alternatief voor de raad is om eerst te kijken wat er voor zorg nodig is in Leusden 
waarvoor de Hamerveldseweg 105 geschikt is, en het dan te verhuren aan iemand 
die die zorg daar kan en wil leveren. Daarmee geef je mensen de kans goede ideeën 
uit te voeren, zonder dat kapitaal de drempel gaat vormen. 

De raadsleden hebben vooral veel vragen voor de wethouder. Het positie van de 
huurder bij verkoop komt ter sprake. De wethouder geeft aan dat de nieuwe eigenaar 
het huurcontract, dat nog twee a drie jaar loopt, dient te respecteren. Hij zoekt zegt 
toe uit te zoeken of zijn vermoeden dat de huurder daarna geen recht heeft op 
verlenging van het huurcontract klopt.  De wethouder geeft aan dat hij de positie van 
de Groene Belevenis niet in de hand heeft. 

Ook de waarborging van de doelen voor het gebied komen ter sprake.  De doelen in 
het publiek programma van eisen kunnen worden gewaarborgd door dit vast te 
leggen in het bestemmingsplan. Er is nu een hele brede uitvraag gedaan waarbij alle 
openbare sociale, duurzame of maatschappelijke functies kunnen worden 
toegestaan. Wanneer er een nieuwe eigenaar is wordt er een gericht 
bestemmingsplan gemaakt op de nieuwe situatie. 

Er is geen directe noodzaak Hamersveldseweg 105 te verkopen, maar het is ook 
geen kerntaak van de gemeente daar zelf iets te organiseren. Het doel is niet alleen 
geld verdienen.  Het college wil graag dat de plek in de toekomst een sociale, 
duurzame of maatschappelijke functie blijft behouden. De verkoop fungeert wel als 
dekkingsmiddel voor investeringen in ’t Spieghel. De prijs is afhankelijk van het 
bestemmingsplan. Het college hanteert een minimumprijs van 300.000  euro. Bij de 
verkoop zijn er drie criteria; de prijs, de soort activiteit, en of het aanvullend kan zijn 
op de activiteiten van de Groene Belevenis, 

Een laatste thema wat eruit springt zijn de beperkende voorwaarden bij de verkoop. 
Een café of brasserie wordt uitgesloten, in lijn met de wensen van de omwoners. Een 
restaurant in lijn met wat er als is, die bijvoorbeeld gebruikt maakt van zelfgekweekte 
groente,  is wel toegestaan. Ook qua wooneenheden zijn er beperkingen. Alleen 
wonen is niet toegestaan, dagbesteding waarbij er een wooneenheid beschikbaar is 
mogelijk wel. Het college wil het gebied open houden en de verbinding stad-land 
creëren. Een woonfunctie maakt een gebied privé. 

Toezeggingen: 
Wethouder Dragt heeft de toezegging gedaan uit te zoeken of de huurder (Groene 
Belevenis) recht heeft op verlenging van het huurcontract.



Presentatie Hart van Leusden
Voorzitter Pouwels, griffier: De Kloe, Wethouder Dragt met ondersteuning van Lout van der 
Hoeven. 

De aanwezigen worden geïnformeerd over de toekomstvisie van het Hart van 
Leusden. Het verdwijnen van fysieke winkelpanden is een landelijke trend waarop 
ingespeeld moet worden. Daarnaast is het Hart van Leusden toe aan een 
opknapbeurt. Een strategie die voorgelegd wordt is om leegstand in de 
binnenpleinen en staten van winkelcentrum Hamershof te voorkomen door winkels 
daar te behouden en te stimuleren dat er in de buitenrand van winkelcentrum 
Hamershof  ook panden met een sociale, culturele of zorg en welzijn-functie komen. 
Een kern onderdeel van de presentatie is dat de verwachte kosten voor het meest 
uitgebreide renovatie scenario hoger uitvallen dan gehoopt. Daarom wil het college 
de raad ook alternatieve scenario’s voorleggen met wisselende ambitieniveaus qua 
renovatie. 

Meerdere raadsleden geven aan benieuwd te zijn naar de rol van de ondernemers, 
en waarom de gemeente het voortouw heeft genomen. De wethouder geeft  dat twee 
jaar geleden de vereniging van eigenaren een voortrekkersrol had bij de plannen 
voor renovatie van het H1 gedeelte. Nu wordt er gekeken naar het opknappen van 
het hele hart van Leusden, en dat daar veel partijen een rol in spelen. Dit zijn onder 
andere de eigenaren, maar ook de winkeliers. De wethouder vindt dat de gemeente 
daar een voortrekkersrol in heeft.  Het  opknappen van de Passage zit niet in de 
plannen van de gemeente, maar in de plannen van de vereniging van eigenaren van 
H1.  

Er wordt ook gevraagd naar parkeren in het Hart van Leusden, onder andere op het 
parkeerterrein achter de Hema. De wethouder geeft aan dat specifiek daar 8 nieuwe 
parkeerplaatsen gebouwd  worden, maar dat dit niet in opdracht van de gemeente 
gebeurt.  De wethouder geeft aan dat bij nieuwbouw in het Hart van Leusden 
parkeerplaatsen altijd een onderdeel zijn. 

Er wordt gevraagd of het college bij de bestaande leegstand in de buitenrand van 
winkelcentrum Hamershof nu al begonnen is met het weren van detailhandel. De 
wethouder geeft aan dat het niet erg is als er een mix ontstaat, als een winkel daar 
goed zit is dat goed. Het college probeert daar ook nu al wel bij de leegstand de 
eigenaren van panden in de buitenrand te stimuleren dat er ook gekeken wordt naar 
andere functies dan alleen detailhandel.  

Ook subsidies komen ter sprake, en er wordt gevraagd of er specifiek naar subsidies 
van de Europese Unie wordt gekeken. De wethouder geeft aan dat er inderdaad 
gekeken wordt naar subsidie mogelijkheden, waarbij subsidies van de Europese 
Unie worden meegenomen. Maar de wethouder geeft ook aan dat de regelingen van 
vroeger er niet meer zijn. 

Ten slotte geeft dhr. Van Merriënboer als tip mee te kijken naar de mogelijkheden van 
een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

Het college streeft ernaar om in de raad van juli een kredietvoorstel voor te leggen 
aan de raad. 


