
Terugblik informatieronde 22-2-2018
RV Herinrichting Hessenweg 
- De heer Winterkamp spreekt in namens de Denktank.

Hij spreekt de wens uit dat Hessenweg een veilige weg wordt. De Denktank legt het 
besluit in handen van raad. De Denktank blijft gemotiveerd om problemen op te pakken 
en gaat zich de komende tijd verdiepen in het verminderen van overlast voor de 
aangrenzende huizen, zoals de galerijen boven de SPAR. 

- De heren Vos en De Groot schuiven op verzoek van de fractie aan om standpunt van de 
Asfalt-groep toe te lichten. 

Alle fracties spreken hun waardering uit aan alle betrokkenen en in bijzonder aan de 
Denktank voor het werk dat verzet is en het eindresultaat dat is bereikt.

Toezegging
Wethouder Van Beurden zegt dit toe dat de uitvoering van het laatste stukje dorpshart 
opgepakt wordt in nauw overleg met omwonenden. 

De fracties adviseren tot bespreekstuk in de raad. Het raadsvoorstel wordt aangevuld met 
de twee beslispunten uit het memo: 
“Daarom stellen wij u het volgende voor:
• in te stemmen met het door de Denktank gepresenteerde herinrichtingsplan en 

daaraan de voorwaarde te verbinden dat de rijbaan binnen het plangebied in 
asfaltverharding moet worden uitgevoerd en 

• de mogelijkheid te onderzoeken om (alleen) het gebied rond het ‘dorpsplein’ van 
stille klinkers te voorzien om op die manier het pleingevoel te versterken.”

RV Fietsplan Leusden; goed, beter, best
- De heer Van der Plas spreekt in. Hij vraagt aandacht voor probleemzones voor fietsers 

rondom de Biezenkamp. 
- De heer Willem van Ginkel spreekt in over oneffenheden in de fietspaden. Tevens 

informeert hij naar de oplossing voor de Hamersveldseweg, Leusbroekerweg, ter hoogte 
van De Mof. 

De fracties hebben vragen over financiering, prioritering, fietspad Postweg en het 
haalbaarheidsonderzoek Ponlijn. Wethouder Van Beurden schetst dat het fietsplan inzoomt 
op specifieke fietsproblematiek. Een integrale afweging t.a.v. fietsknelpunten wordt gemaakt 
in het mobiliteitsplan. Dit plan wordt verwacht 2de helft van 2018.Goed, beter, best, verwijst 
naar de ambitie om als Leusden te gaan voor de verkiezing tot fietsgemeente. Wethouder 
geeft aan dat dit wordt onderzocht. Wethouder neemt de suggestie om TTL (Trim en 
toerclub Leusden) te betrekken bij de uitvoering van de plannen. 

Toezegging
Wethouder Van Beurden bekijkt met de Fietsersbond de locaties waar mensen het vaakst 
over klagen. Dhr. Van Ginkel wordt uitgenodigd om mee te doen. 
Het Kenniscentrum Shared Space wordt betrokken bij inrichting Biezenkamp en Hamershof. 
(http://www.shared-space.org/Home). Dit wordt op tijd gedeeld met de raad. 
Wethouder gaat in overleg met winkeliers over problemen in tijdelijke situatie Biezenkamp, 
op termijn wordt gezocht naar een integrale oplossing.  
Betrekken van TTL  bij het uitvoeren van de plannen. 

http://www.shared-space.org/Home


De fracties CU-SGP en GrLPvdA adviseren tot plaatsing op te hamerstukkenlijst; de fracties 
VVD, CDA  en D66 overleggen in de fractie. 
RV Aanleg Smartstuw bij stuw Asschat in het Valleikanaal 
Alle fracties zijn enthousiast over de stuw. Er worden enkele vragen gesteld, o.a. over: 
- De vrij lange terugverdientijd: de wethouder licht toe dat de terugverdientijd van 17 jaar 
een conservatieve schatting is. De levensduur van de stuw is 25 jaar. Ook geeft de 
wethouder aan het zijn inziens  naast energieopwekking ook een educatieve en recreatieve 
waarde heeft.
- De mogelijke geluidsoverlast: de wethouder geeft aan dat de stuw niet meer geluid zal 
maken dat het vallende water nu al maakt. 
- Waarom kunnen particulieren hier niet in investeren? De wethouder geeft aan dat de stuw 
minder rendement heeft dan zonne-energie en dat dat de gemeente geen eigenaar is van 
het water. De investering van de gemeente wordt middels de energieopbrengst 
terugverdiend. 

Toezegging
Wethouder Dragt zegt toe dat er na een jaar teruggekoppeld wordt over de resultaten van 
de Smartstuw. 

De fracties adviseren tot plaatsing op te hamerstukkenlijst

Bespreking Memo Meerjarige financiële verkenning 
De aanwezigen worden meegenomen in een uitleg over de begrotingspositie, de 
vermogenspositie en de dekkingskosten van het sociaal domein. Het tweede deel van de 
presentatie gaat over de stand van zaken binnen het sociaal domein in Leusden. 

Enkele van de vragen:  
- De aanwezigen maken zich zorgen over het onderdeel onzekerheden en in het bijzonder 
de PM posten. Er is een wens hier dieper op in te gaan met de nieuwe raad.  De wethouder 
licht toe dat de situatie zoals die nu is wordt gepresenteerd maar dat hierin nog veel keuzes 
zijn verwerkt die de (nieuwe) raad  zal moeten nemen. De memo’s en deze presentatie is 
voor de fracties om mee te nemen in de onderhandelingen. 
- Vragen over de plannen van de Rijksoverheid o.a. over de enveloppengelden. De 
wethouder geeft aan dat er over twee weken een circulaire verwacht wordt waarmee daar  
meer duidelijkheid over komt. Duurzaamheid zal naar verwachting daar een grote rol in 
spelen. 
- Moet de reserve sociaal domein worden aangevuld? De wethouder geeft aan wanneer er 
in de komende jaren overschotten zijn weer naar een reserve kunnen. Maar het is de 
bedoeling dat kosten en opbrengsten op één lijn komen. 

RV Gewijzigde vaststelling bpl ‘Hoog Achterveld’
De raad wordt voorgesteld  het bestemmingsplan “Hoog Achterveld” met inachtneming van 
de Nota Zienswijzen gewijzigd vast stellen, zodat verdere ontwikkeling  van het voormalige 
boerenerf tot knooperf  “Hoog Achterveld” mogelijk is. Doel van het knooperf is het 
combineren van bedrijvigheid met een maatschappelijke functie, het verbeteren van de 
recreatieve verbindingen en landschapsherstel en vermindering van leegstand van 
agrarische bebouwing.

- De heer Vierdag spreekt in, ook namens een andere omwonende van de voorgestelde 
plek voor het knooperf.. Er is hem meermaals beloofd dat het erf op het bouwblok zal 
worden gebouwd, conform het exploitatieplan. De nu voorgestelde plek wijkt daar vanaf 
waardoor het erf gedeeltelijk buiten het bouwblok zou worden gebouwd.  In deze situatie 
komt het erf dichterbij zijn woning dat aanvankelijk gezegd is. Zijn wens is dat het knooperf 
meer naar achteren gebouwd wordt. 



De wethouder geeft aan dat het plan als geheel gedragen wordt door de buurt maar dat een 
knelpunt de plek van de boerderij is. Er is gezocht, ook met de eigenaren, naar de 
mogelijkheden en uiteindelijk is dit eruit gekomen. De wethouder geeft aan dat in de 
voorgestelde situatie de bewoners voldoende ruimte hebben en anderzijds de omwonenden 
zijn inziens voldoende tegemoet zijn gekomen. 

Alle fracties overleggen  in het fractieoverleg over het agenda-advies voor de 
raadsvergadering. 


