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september
RV kredietverlening Hart van Leusden   
Aan de raad wordt een besluit gevraagd om krediet te verstrekken voor financiering 
van het project Hart van Leusden. Dit betreft de herinrichting openbaar gebied, 
aanpassing verkeersontsluiting en aansluiting op het Huis van Leusden.

Voorafgaand geven de verschillende insprekers aan dat de VVE van de 
winkelpanden, de VVE van de woningen en de ondernemers allen voor de renovatie 
van het Hart van Leusden  zijn. Dinsdag 19 september besluiten de leden van de 
VVE van de winkelpanden in de algemene ledenvergadering of ook zij gaan 
investeren. 
De  woningbezitters zijn het al eens over een renovatieproject waarbij verduurzaming 
een groot onderdeel van speelt en zijn nu het proces van financiering. De gemeente 
ondersteund dat proces o.a. door garant te zullen staan voor een bedrag van 
ongeveer 220 duizend euro, voor een periode van vijf jaar. 
Een vijfde inspreker verwijst naar zijn eerder naar de raad gestuurde brief en wijst de 
raad op de kernpunten; dat zijn inziens het niet aan de gemeente is het winkelgebied 
hart van Leusden te verfraaien om concurrentieoverwegingen, en als tweede punt de 
veiligheid van de voorgenomen plannen. 

Kernpunten in de beraadslaging zijn: 
- Kiezen voor een versoberde uitvoering van het plan leidt tot een besparing van 1 

miljoen euro, waarvan 4 ton door andere bestrating te kiezen. 
- Wethouder Dragt zegt toe dat wanneer er bij een van de andere partijen een kink in 

de kabel komt, hij terug naar de raad komt met een ander plan. 
- Wethouder Dragt zegt toe dat bewoners (o.a. Rond het Erf) meegenomen en 

geraadpleegd  worden in de verschillende fasen van de uitwerking van de plannen. 
- Wethouder Dragt zegt toe dat hij met een voorstel voor blauwe zones komt, om de 

parkeerdruk te verminderen.
- Wethouder Dragt zegt toe de raad na dinsdag 19 september de raad te informeren 

over het besluit van de VVE.  

Advies: bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 september. 

RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hamersveldseweg 128-130
De vaststelling van het bestemmingsplan is erop gericht om enkele woningen met 
landelijke uitstraling te realiseren.  De zienswijzen-procedure heeft geleid tot 
wijzigingen  betreffende de borging van de bestemming ‘Groen’ in plaats van ‘Tuin’. 
En er  is een aanvullend geluidsonderzoek uitgevoerd.

Kernpunten uit de beraadslaging zijn: 
- Hoewel Pon aangegeven heeft liever geen woningbouw op dit stuk had gezien, zien 
zij na het aanvullende geluidsonderzoek af van juridische stappen. Dhr. Osinga 
(eigenaar van de grond) geeft aan dat er naar tevredenheid is gesproken tussen de 
toekomstige bewoners en Pon. 
Advies: hamerstuk in de raadsvergadering van 21 september.  

RV Vaststelling Kernrandzonevisie Ursulineweg- zuid en burgemeester 
Buiningpark 



De raad wordt voorgesteld te komen tot een integrale visie op de ruimtelijke kwaliteit 
van overgangsgebieden tussen stad en landschap. Deze kernrandzonevisie is 
specifiek voor het Centraal Buitengebied en maakt het mogelijk toekomstige 
gebruiksfuncties af te wegen
De eerste inspreker geeft aan dat er een omgevingsvergunning wordt verleend 
waarbij niet gehouden wordt aan het bestemmingsplan. De tweede inspreker geeft 
aan dat het visiedocument zijn inziens geen verdieping kent, en een opsomming is 
van wat al gerealiseerd is en wat niet gerealiseerd kan worden. 

Kernpunten van de beraadslaging zijn: 
- Er wordt uitgebreid ingegaan op de bezwaren van de tweede inspreker. De 

wethouder geeft aan dat dit visie-document niet de bedoeling heeft eerdere 
afspraken te schenden. De visie  heeft als doel aan te geven onder welke 
voorwaarden gemeente en provincie medewerking verlenen aan initiatieven die het 
gebied mooier maken, en dat initiatieven die het gebied niet mooier maken geen 
medewerking krijgen.  In het document zijn dromen en suggesties geschetst die het 
gebied mooier kunnen maken; maar als deze ingaan tegen eerder gemaakte 
afspraken, of de verschillende betrokken partijen het niet eens kunnen worden 
komen die initiatieven er niet. 

- Wethouder Van Beurden zegt toe dat er na vaststelling door de raad alleen actief 
aan de slag zal worden gegaan met de essentie: de spelregels voor ontwikkeling 
(p. 31) en de twee plangebieden, en dat de rest van de visie opnieuw tegen het 
licht gehouden wordt bij de behandeling van de omgevingsvisie.

Advies: bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 september 

RV Opvang en Bescherming – inzake beschermd wonen, maarschappelijke- en 
vrouwenopvang
Het regionale beleidskader Opvang en Bescherming geeft voor de jaren 2018 en 
2019 de gezamenlijke visie en richting aan voor beschermd wonen, 
maatschappelijke- en vrouwenopvang. De gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg werken regionaal 
samen in het beleid en uitvoering van deze taken.

Kernpunten van de beraadslaging:
- De zorg over mensen die ernstige overlast veroorzaken deelt Overweg. Maar er 

verandert niet veel ten aanzien van de huidige situatie. College kiest voor 
inclusieve samenleving. Dit houdt in rek zoeken in de samenleving, maar veiligheid 
staat voorop. Van alle betrokken samenwerkingspartners wordt een actieve rol 
verwacht, in bijzonder woningstichting en Larikslaan2.  

- Op dit moment is de centrumgemeente belangrijk, maar uitvoering komt geleidelijk 
terug naar Leusden. Als tijdens de uitvoering blijkt dat er voor Leusden een 
uitbreiding of aanpassing gewenst is, zal wethouder Overweg de raad informeren.

- Wethouder zegt toe de raad te informeren over het uitvoeringsprogramma, via RIB. 
De kaders die de raad heeft vastgesteld voor sociaal domein worden hierbij 
overgenomen met oog voor het raakvlak met veiligheid. 

Advies: bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 september. 


