
INFORMATIEAVOND
Agenda  4 april 2019

19.30 – 20.00 uur Wandeling over Hamershof o.b.v. wethouder Kiel
Het project Hart van Leusden -  toelichting uitvoering – etc. Wethouder Kiel neemt de raad 
mee over de Hamershof. Aansluitend op de Informatieronde geeft wethouder Kiel van 
21.15 – 22.00 uur in een Uitwisseling nadere toelichting op de voortgang.  

20.00 - 20.30 uur Raadsinformatiemarkt (vrij inloop)
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen 
over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. 
Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren 
over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffier@leusden.nl.

20.30 – 21.15 uur Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen 
beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

21.15 – 22.30 uur Uitwisseling 
Er wordt informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen raadsvoorstellen van op de 
raadsagenda staan. Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. U kunt de 
opname opvragen bij de griffie.

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:

Vaststelling bestemmingsplan Achterveld 2014, herziening W. van Amersfoortstraat 65 en 
beeldkwaliteitsplan
De raad wordt voorgesteld de bouw van zes appartementen mogelijk te maken op het 
perceel Walter van Amersfoortstraat 65. De bestaande begane grond wordt verbouwd en er 
wordt een tweede bouwlaag gerealiseerd. De zes appartementen zijn, vanwege een 
beperkte omvang, bedoeld voor starters op de woningmarkt. De huidige bestemming laat 
wonen op dit perceel niet toe.

Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:

- Van 20.05-20.15 presenteert de jeugdgemeenteraad in het eet-werk-café hun aanbevelingen 
voor het bermbeheer. Lees hun aanbevelingen via deze link. 

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/18-april/20:00/C-4-Jeugdgemeenteraad-aanbevelingen-bermbeheer.pdf
mailto:griffier@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/


20.30 – 21.15 uur Informatieronde * – Raadzaal
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier

20.30 
– 
21.15

Parapluplan Cultureel erfgoed
Met dit raadsvoorstel legt de gemeente Leusden een minimaal  
beschermingsregime vast voor cultuurhistorisch erfgoed 
(=gebouwd erfgoed). Dit beschermingsregime voorziet in 
nadere regels voor (deels) slopen en extra aandacht bij het 
toetsen van vergunningplichtige handelingen aan deze 
objecten. Daarnaast wordt met dit voorstel de 
“Cultuurhistorische Waardenkaart” geborgd. 

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 45 zienswijzen 
ontvangen. In 17 gevallen is een zienswijze aanleiding 
geweest om de waardestelling te wijzigen of het object uit het 
bestemmingsplan te verwijderen. 

Van 
Beurden

Van der Ham 
/ 
Schutte

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.

21.15 – 22.30 uur Uitwisseling
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier

21.15 
– 
22.00

Voortgang Hart van Leusden. 
Voortzetting over de voortgang Hart van Leusden.
Van 19.30 – 20.00 uur biedt wethouder Kiel de gelegenheid 
voor een rondwandeling over de Hamershof.

Kiel 
(Rotgans en 
Ter Bals)

Den Hertog/ 
De Kloe

22.00 
– 
22.30 

Aankondiging Verordening rechtspositie decentrale politieke 
ambtsdragers 2019
Per 1 januari 2019 het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers in werking getreden. 
Op lokaal niveau kunnen, met de inwerkingtreding van het 
nieuwe rechtspositiebesluit nog maar een beperkt aantal zaken 
rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld. 
Aan de hand van een was wordt/moet lijst worden de raad 
geïnformeerd over de gevolgen en welke lokale ruimte er is.   

Griffier Den Hertog/ 
De Kloe




