
INFORMATIEAVOND 
Agenda  9 april 2020

20.30 – 21.30 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 audiooverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen 
beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

Toelichting bij deze informatieronde. 
In nauw overleg met de burgemeester en fractievoorzitters is besloten dat de 
Informatieronde op 9 april doorgaat, zonder publiek en in aangepaste vorm. 

De behandeling van raadsvoorstel Uitbreiding Atria start om 20.30 uur zonder publiek. 
U kunt de vergadering live volgen via onze videostream: https://gemeentebestuur.leusden.nl/
Vergaderingen/Informatieronde/2020/09-april/20:30

In de raadzaal zitten de ronde-voorzitter en griffier. Zij staan in contact met de 
woordvoerders die vanuit huis aan de vergadering deelnemen.  

De raad hecht er aan om kennis te nemen van alle inspreekreacties. Dit kan door vooraf een 
uw reactie op papier te stellen. Wij verzoeken u vriendelijk om voor 9 april 9.00 uur bij de 
griffie melden of u gebruik maakt van het inspreekrecht. De griffie is per email bereikbaar: 
griffier@leusden.nl. 

20.30 – 21.30 uur Informatieronde 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30 
– 
21.30 
 

RV uitbreiding Atria
Het MFC Atria is te klein voor het aantal leerlingen van de 
basisscholen KLA4 en De Bongerd, die hierin gehuisvest zijn. 
De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende 15 
jaren niet afnemen en daarom hebben de scholen recht op een 
permanente uitbreiding van 380 m2 op basis van het huidige 
leerlingenaantal. Met deze uitbreiding voldoet het MFC qua 
omvang aan de Verordening Onderhuisvesting Leusden en 
wordt het tekort aan ruimte in de huidige situatie opgelost. Er 
wordt gestreefd om in de herfstvakantie de uitbreiding te 
kunnen opleveren. 

Kiel ?? / Schutte

(technische 
ondersteuning 
plv. griffier)

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt, beschikbaar via gemeentebestuur.leusden.nl
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