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Presentatie bijeenkomst omwonenden

Resultaten bijeenkomst omwonenden Maanwijk
Datum: 21 februari 2017
Nader onderzoek
- Recht van uitzicht
- Wettelijke regelgeving gasleiding
- Waterhuishouding. Het plangebied is drassig. Wat betekent ophoging voor bestaande
woningen?
- Eigendomssituatie sloot achter de woningen aan de Van Diepenheim Scheltuslaan

Wensen, ideeën en aandachtspunten op gebiedsniveau
Ruimtelijk
- Huidige situatie/groen en natuur zoveel mogelijk behouden (zo min mogelijk bebouwing)
- Aandacht voor ruimte en uitzicht vanuit bestaande woningen. Maak doorkijken het
plangebied in vanuit de bestaande woningen
- Spiegelen van huidige bebouwingsopzet aan de Van Diepenheim Scheltuslaan
-

Maak kwaliteit op alle vlakken
Vriendelijke en kwalitatieve entree van Leusden. Een scherm of wal langs de Groene Zoom is
naargeestig
Richt het gebied boven de gasleiding in als groene zone (heuvelachtig, parkachtig, volwassen
bomen, niet recht en strak)
Creëer de mogelijkheid een rondje plangebied te maken (rond en door het plangebied lopen)
Binnenpleinen (waar kinderen spelen)
Plek van de woningstichting (WSL)(hoek Maanweg-Van Diepenheim Scheltuslaan)
meenemen in de planontwikkeling van Maanwijk

Verkeer
- Aandacht voor de ontsluiting en verkeerssituatie aan de oostzijde van het plangebied (veel
fietsverkeer, onveilige situatie waar auto- en fietsverkeer elkaar kruisen, smalle brug naar De
Roo van Alderwereltlaan, vreemde knik, koplampen die in woningen naar binnen schijnen,
sluipverkeer)
- Aandacht voor parkeren en parkeerdruk
- Aandacht voor geluidshinder van de PON-spoorlijn (rangeren van treinen)

Wensen, ideeën en aandachtspunten op woningniveau
- Aansluiting zoeken op de bestaande bebouwing (in hoogte (4 hoog = te hoog) en in stijl).
Woningen moeten op een natuurlijke manier in de omgeving worden opgenomen
- Voor verschillende doelgroepen
- Idee: zorgboerderij in hoefijzer vorm met een erf en daaraan patiowoningen t.b.v. ouderen
- Idee: groene daken/grasdaken
- Idee: rieten daken
- Aandacht voor erfafscheidingen. Geen schuttingen, wel groene erfafscheidingen

Aan: bewoners van <adres>

Betreft: terugkoppeling kennismakingsbijeenkomst

Amersfoort, 11 april 2017

Geachte heer, mevrouw,
Eind februari hebben we kennis met elkaar gemaakt. We hebben tijdens de avond met elkaar
gesproken over hoe u als direct aanwonende tegen de locatie Maanwijk en de toekomstige
ontwikkeling aan kijkt.
Wij hebben uw inbreng als waardevol ervaren. Naar aanleiding hiervan zijn we een aantal zaken
nader aan het onderzoeken. Andere genoemde zaken proberen we mee te nemen in het
stedenbouwkundig plan. In de bijlage heb ik een korte samenvatting gemaakt van de genoemde
punten. Mocht ik iets vergeten zijn, dan hoor ik het graag.
Momenteel zijn wij in gesprek met de gemeente voor het opstellen van de stedenbouwkundige
uitgangspunten. Daarna volgt een eerste aanzet van het stedenbouwkundig plan. Dit lijkt ons een
geschikt moment voor een vervolgoverleg met u als aanwonende. Te zijner tijd komen we hiervoor
bij u terug.
Aan het einde van de bijeenkomst is door u positief gereageerd op de vraag of email de kortste weg
is om contact met elkaar te onderhouden, naast uiteraard persoonlijk contact op gezette momenten.
Een aantal van u heeft inmiddels uw email adres doorgegeven. Hartelijk dank daarvoor. Van een
aantal ontbreekt deze nog. Voor degenen die zijn/haar email adres nog niet hebben doorgegeven,
zou ik willen vragen dit alsnog te doen. Onderstaand vind u mijn contactgegevens. Graag daarbij ook
uw naam en adres aangeven.
Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft of mocht u op een later moment vragen hebben,
dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn emailadres is: dven2@heijmans.nl. Telefonisch kunt u mij
bereiken op 06-11342106.

Met vriendelijke groet,

Dennis van de Ven
Heijmans Vastgoed

Bijlage: samenvatting bijeenkomst omwonenden Maanwijk

Aan: bewoners van <adres>

Betreft: terugkoppeling omwonendenbijeenkomst 2 Maanwijk

Amersfoort, 27 februari 2018

Geachte heer, mevrouw,
Zoals in de brief van 24 januari jl. reeds aangekondigd treft u bijgaand de samenvatting aan van de
tweede omwonendenbijeenkomst Maanwijk van 16 januari jl.
We zijn verheugd met de, over het algemeen, positieve waardering van de verkavelingsprincipes
voor Maanwijk. Uiteraard begrijpen we dat er punten van aandacht zijn.
We willen eenieder bedanken voor de input die tijdens de avond zelf en aan de hand van de tips en
tops naderhand zijn binnengekomen. In de bijlage is deze input samengevoegd. Dit document vormt
de samenvatting van de bijeenkomst. Mocht ik onverhoopt iets vergeten zijn, dan hoor ik het graag.
De aankomende periode gaan wij de verkavelingsprincipes uitwerken in een verkavelingsplan en
beeldkwaliteitsplan. Uw input uit de bijeenkomst van 16 januari jl. proberen we hierin mee te
nemen. Zodra het verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan gereed zijn, organiseren we een nieuwe
bijeenkomst.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u mij mailen (dven2@heijmans.nl) of bellen
(06-11342106)

Met vriendelijke groet,

Dennis van de Ven
namens team Maanwijk

Bijlage: samenvatting bijeenkomst 2 omwonenden Maanwijk

Resultaten bijeenkomst 2 omwonenden Maanwijk
Datum: 27 februari 2018

Nader onderzoek
- Feitelijke afstand tussen bestaande en toekomstige bebouwing. Er bestaat behoefte aan een
verkavelingsplan op schaal en doorsnedes op maat
- Eigendomssituatie watergang achter de woningen aan de Van Diepenheim Scheltuslaan. Er
bestaat de behoefte aan een kadastrale kaart
- Waterhuishouding plangebied en afwatering naar buiten het plangebied
- Huidige (en toekomstige) verkeerssituatie oostelijke ontsluiting )brug en bocht Roo van
Alderwereltlaan)

Wensen, ideeën en aandachtspunten op gebiedsniveau
Ruimtelijk
- Over het algemeen positieve reacties op de verkavelingsprincipes. De volgende zaken zijn in
dit kader specifiek genoemd:
o groene en ruime opzet
o maximaal groen tussen bestaande en toekomstige bebouwing
o landschappelijke/parkachtige invulling met groene erfafscheidingen
o intensievere wandbebouwing aan de Groene Zoom met geluidswerende functie
waardoor binnengebied meer lucht/ruimte/groen bevat
o vergelijkbare bebouwingshoogte hofjes met die van de huidige bebouwing aan de
Van Diepenheim Scheltuslaan (direct grenzend aan plangebied)
o verbreding en invulling (mix van natuur- en speelfunctie) van het water aan de
zuidwest zijde van het plangebied
o verkeersplan Maanwijk (o.a. ontsluiting, doorstroming en parkeren) zorgt voor
minimale overlast van autoverkeer en parkeren Leusden-Zuid
-

-

-

Rekening houden met/nogmaals bekijken uitzicht vanuit bestaande woningen op woningen
hofjes
Aandacht voor locatie van de woningstichting Leusden (WSL)(hoek Maanweg-Van Diepenheim Scheltuslaan)
Gemixte reacties op de plek van de voetgangersbrug die de verbinding vormt tussen
Leusden-Zuid en Maanwijk. Enerzijds bezwaar omdat de brug en bijbehorende langzaam
verkeer route ten koste gaat van de privacy van de direct hieraan grenzende woningen.
Anderzijds wordt de verbinding tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ als wenselijk beschouwd (vanuit
sociaal en gebruiksoogpunt).
Twijfels ten aanzien van de buurtschuur in verband met mogelijke overlast

Groen & Water
- Bredere groenstrook aan de Maanweg ter hoogte van de bebouwing hier zodat deze bebouwing iets verder van de weg zelf komt te liggen
- Uniforme en integrale erfafscheiding tussen groene bufferzone Maanwijk en tuinen van de
woningen aan de Van Diepenheim Scheltuslaan die direct grenzen aan het plangebied. Doel
is privacy te creëren in combinatie met behoud landschappelijk karakter en indien gewenst
vergezichten. Aandachtspunt hierbij is de sloot die in eigendom is van huidige omwonenden.
De sloot wordt nu in opdracht van huidige omwonenden schoon gehouden d.m.v. een
tractor die over huidig akkerland/plangebied rijdt

-

Wens om direct omwonenden te betrekken bij het invullen van het groen
Inzetten op ‘levend’/stromend water in en om de wijk. D.w.z. water dat circuleert en geen
doodlopende stukken kent
Aandacht voor de waterhuishouding in het plan. Hier wordt net als tijdens vorige bijeenkomst nogmaals op gewezen

Verkeer
- Aandacht voor de ontsluiting en verkeerssituatie aan de oostzijde van het plangebied (brug
en bocht Roo van Alderwereltlaan)(veel fietsverkeer, onveilige situatie waar auto- en
fietsverkeer elkaar kruisen, smalle brug naar De Roo van Alderwereltlaan, vreemde knik,
koplampen die bij woningen naar binnen schijnen, sluipverkeer)

Wensen, ideeën en aandachtspunten op woningniveau
- Vraagtekens of de wandbebouwing aan de Groene Zoom een passende entree van Leusden
wordt

Vragen en Antwoorden
1. Wat voor begroeiing komt er in de parken? Heijmans (H): Dit is nader te bepalen
2. Komen er wel voldoende parkeerplaatsen? H: We voldoen aan de parkeernormen
3. Hoeveel woningen komen er?/Er stonden toch 90 woningen in de Kadernota? H: In de Kadernota van de gemeente is een aantal van 90 genoemd, gebaseerd op 25 woningen per hectare. Bij het bepalen van de 90 woningen is i.v.m. de geluidsbelasting niet het hele plangebied meegenomen. Door bebouwing aan de Groene Zoom te situeren als geluidswerende
wand, is in het verkavelingsprincipe wel het gehele plangebied benut. Dit resulteert weliswaar in circa 120 woningen, maar nog immer 25 woningen per hectare. Daarbij zorgt de
intensievere bebouwing aan de Groene Zoom voor een lagere dichtheid en meer lucht in het
binnengebied
4. Hoe hoog worden de woningen? H: twee en drie woonlagen en mogelijk een enkele keer op
een hoek aan de Groene Zoom maximaal vier woonlagen
5. Wat is de vrije afstand tussen bestaande en toekomstige bebouwing? H: Verkaveling op
schaal en doorsnedes in maat volgen
6. Wordt Maanwijk gasloos? H: Ja
7. Komen er zonnepanelen? H: Ja, dit ligt wel voor de hand
8. Is er al samenwerking gezocht met de WSL? H: Ja, we zijn in gesprek met WSL
9. Wat betekenen de op dit moment aanwezige piketpaaltjes in het gebied? H: Dit zijn de
grondboringen ten behoeve van het onderzoek naar de grondwaterstand
10. Wat is de planning? H: De voorlopige planning is grofweg als volgt:
o Q1 2018 akkoord met de gemeente op hoofdlijnen
o Q2 2018 opstarten bestemmingsplanprocedure
o eind 2018 start verkoop
o Q2 2019 start bouw (bouwtijd circa 2 jaar)
11. Is er sprake van vrije verkoop? H: Dat ligt voor de hand. Het is een charmante gedachte om
tevens te kijken naar de motivatie van mensen die hier willen wonen
12. Hoe kan Maanwijk nog mislukken? H: Er moeten nog democratische processen en juridische
trajecten worden doorlopen waar bezwaar op gemaakt kan worden
13. Blijft dit plan wel overeind of kunnen er meer woningen in gestopt worden? H: Het huidige
plan sluit goed aan op de ambitie van Heijmans en de huidige Kadernota van de gemeente
14. Gaat dit voor, of na de verkiezingen spelen? H: Het bespreken van het plan met de gemeente
zal nog voor de verkiezingen plaatsvinden

15. Waarom zijn niet alle daken zuid georiënteerd ten behoeve van zonenpalen? H: Dit zou
absoluut ten koste van gaan van de kwaliteit (stedenbouwkundig)

Aan: bewoners van <adres>

Betreft: terugkoppeling omwonendenbijeenkomst 3 Maanwijk

Amersfoort, 9 juli 2018

Geachte heer, mevrouw,
We willen iedereen bedanken die maandag 25 juni jongstleden aanwezig was bij de derde
omwonendenbijeenkomst Maanwijk. In de bijlage treft u de samenvatting van de bijeenkomst aan.
Tijdens de avond is aangegeven dat de behoefte bestaat inhoudelijk te reageren op het plan. Net als
na de vorige bijeenkomst is hiervoor een apart formulier bijgevoegd. U kunt uw reactie naar mij
mailen of met de retourenveloppe retourneren.
Ook degenen die maandag 25 juni niet aanwezig konden zijn, nodig ik van harte uit gebruik te maken
van het reactieformulier. Mocht u een toelichting wensen, dan kunt u mij bellen.
De aankomende periode gaat Heijmans het voorlopig ontwerp stedenbouw verder optimaliseren. Dit
doen we in overleg met de gemeente. De input die wij afgelopen periode vanuit diverse betrokkenen
hebben ontvangen, nemen we mee, alsmede de nog te verkrijgen input van de bijeenkomst(en) met
bewoners uit Leusden-Zuid en Tabaksteeg. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Heeft u naar aanleiding van deze brief en/of bijlagen vragen dan kunt u mailen (dven2@heijmans.nl)
of bellen (06-11342106).
Met vriendelijke groet,

Dennis van de Ven
namens team Maanwijk

Bijlage 1: samenvatting derde bijeenkomst direct aanwonenden Maanwijk
Bijlage 2: reactieformulier

Samenvatting derde bijeenkomst direct aanwonenden Maanwijk
Datum: 25 juni 2018
Locatie: Maxima’s, Maximaplein 7, Leusden
Doel van de bijeenkomst was een toelichting te geven op de huidige stand van zaken van de ontwikkeling van de locatie Maanwijk en verdere uitwerking t.o.v. de tweede bijeenkomst. Tijdens de
presentatie is o.a. teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en is het concept voorlopig ontwerp (hierna
VO genoemd) stedenbouw getoond inclusief doorsnedes. Hierop kon door de aanwezigen gereageerd worden. Onderstaand een samenvatting van de bijeenkomst.
Nader te onderzoeken (zie samenvatting bijeenkomst 2)
- Er bestaat behoefte aan een verkavelingsplan en doorsnedes op maat -> tijdens de bijeenkomst van 25 juni jl. zijn een op A1 op maat geschaalde VO stedenbouwkundig plan en doorsnedes getoond.
Dit betreft een voorlopige tussenstand. Formeel heeft het getoonde VO stedenbouwkundig
plan inclusief doorsnedes nog geen status. Om te voorkomen dat de tekeningen in deze fase
van het proces een eigen leven gaan leiden, is besloten dit pas toe te sturen als het een
formele status heeft.
- Er bestaat behoefte aan een kadastrale kaart met de eigendomssituatie van de watergang
achter de woningen aan de Van Diepenheim Scheltuslaan -> deze is beschikbaar via PDOK
Viewer op pdok.nl
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een centrale voorziening voor het ontsluiten
van geodatasets van de overheid. Het Kadaster is verantwoordelijk voor het leveren van de
PDOK diensten.
- Waterhuishouding plangebied en afwatering naar buiten het plangebied -> zie hierna onder
de kopjes Groen & Water en Vraag & Antwoord
- Huidige verkeerssituatie oostelijke ontsluiting (brug en ontsluiting De Roo van Alderwereltlaan) -> zie hierna onder het kopjes Verkeer
Reacties op gebiedsniveau
Ruimtelijk
- Wens om de nieuwe wijk te zien als afronding van Leusden-Zuid en daarom aan te laten
sluiten bij Leusden-Zuid. Dit heeft vooral betrekking op de door omwonenden gewenste
bouwhoogte.
Tijdens de eerste bijeenkomst op 21 februari 2017 is gesproken over de wens van
omwonenden om de huidige bebouwingsopzet aan de Van Diepenheim Scheltuslaan te
spiegelen. Aan deze spiegeling is vorm gegeven door aan de zuidzijde van het plangebied
minimaal dezelfde afstand aan te houden als de achtertuinen van de bestaande woningen.
Tevens zijn de tweelaagse woningen aan de zuidzijde van het plangebied gesitueerd. In het
algemeen blijft de bebouwingshoogte i.r.t. de bestaande bebouwing een aandachtspunt.
-

Op de hoeken van de Groene Zoom wordt de bebouwingshoogte mogelijk vier lagen hoog.
Een reactie uit de zaal is dat dit niet passend is bij Leusden. De keuze voor vier lagen is
stedenbouwkundig ingegeven om de entree van Leusden vorm te geven. Tevens maakt
intensivering op de hoeken (deze plek is het verst gelegen van de bestaande bebouwing) het
mogelijk om de ruimte nabij de bestaande bebouwing meer groen en open te laten.

-

Het is in deze fase van de ontwikkeling lastig voor te stellen hoe de wand langs de Groene
Zoom daadwerkelijk beleefd gaat worden. Op het moment dat de eerste architectuurschetsen gereed zijn, ontstaat hier een beter beeld van. Op de doorsnedes is wel te zien dat

de ruimte tussen de Groene Zoom en plangebied ingevuld wordt met water, groen en
bomen. Vanaf de Groene Zoom ontstaat hiermee een divers aanzicht op het plangebied
(water, groen, hagen, bomen op de voorgrond met daarachter geparkeerde auto’s en
bebouwing).
-

In overleg hebben Heijmans en WSL afgesproken de ontwikkeling en realisatie van beide
plangebieden los van elkaar op te pakken. Onder meer omdat beide ontwikkeling niet
parallel in tijd binnen beide organisaties lopen. Doel is beide plannen zodanig vorm te geven
dat ze uiteindelijk wel aansluiting met elkaar vinden. M.b.t. de WSL-locatie geeft de
gemeente aan dat de eerste stap is dat WSL zich bij de gemeente meldt met het voornemen
op hun locatie een woningbouwplan te willen ontwikkelen. Daarvoor zal t.z.t. een apart
planologisch proces worden opgestart waarin ook omwonenden een rol krijgen.

Groen & Water
- De watergang achter de woningen aan de Van Diepenheim Scheltuslaan valt buiten het
plangebied van de locatie Maanwijk. Derhalve is deze watergang in het VO stedenbouw
ongemoeid gelaten en is deze ook niet meegenomen in het waterplan. Een aantal
omwonenden hebben de wens uitgesproken hun eigen watergang anders te willen invullen.
Indien er een gemeenschappelijke wens is, is Heijmans bereid i.s.m. gemeente en bevoegde
instanties de mogelijkheden te onderzoeken.
Ter plekke zijn de volgende opties aangedragen:
1. huidige situatie behouden
2. watergang verbreden
3. watergang dempen
Heijmans nodigt de betrokken omwonenden (Van Diepenheim Scheltuslaan 1, 3, 5, 7, 9, 11
en De Roo van Alderwereltlaan 39) uit te inventariseren of er een gemeenschappelijk wens is.
Indien aanwezig bespreekt Heijmans deze graag met de betrokken omwonenden, landschapper en gemeente op het moment dat het VO stedenbouw wordt uitgewerkt naar het
definitief ontwerp (DO).
-

In dit overleg kan tevens de mogelijke invulling van het landschapspark aan de zuidzijde aan
bod komen, alsmede de vormgeving van de langzaam verkeersverbinding(en) tussen
bestaand Leusden-Zuid en het plangebied. Eén of meerdere van deze verbindingen zijn
gewenst om de nieuwe wijk aan te laten sluiten bij bestaand Leusden-Zuid. Deze aansluiting
is ook een wens van direct aanwonenden (zie eerste opmerking bij Ruimtelijk).

-

Circa 10% van het plangebied is in het voorlopig ontwerp stedenbouw voorzien voor water.
Onderdeel van VO stedenbouw is een specifiek opgesteld waterplan. Hierover heeft overleg
plaatsgevonden met het Waterschap. Ook bij de verdere uitwerking onderhoudt Heijmans
contact met het Waterschap.

Verkeer
- Er wordt opnieuw gewezen op de verkeerssituatie aan de oostzijde van het plangebied. Dit
valt buiten het plangebied van Heijmans. De gemeente is hier het eerste aanspreekpunt
voor. De gemeente geeft aan dat de verkeerssituatie momenteel bij een verkeerskundige ligt
ter beoordeling.

Vraag & Antwoord
1. Hoe worden de gestapelde woningen ontsloten? De appartementen op de hoeken van de
Groene Zoom krijgen een gezamenlijke entree langs de woningen. De lengte hiervan is gering
omdat slechts een aantal appartementen op deze manier wordt ontsloten
2. Waarom komen de woningen hoger te liggen en hoeveel hoger? In verband met de grondwaterstand is huidig maaiveld te laag voor woningbouw. Het is nog niet bekend of en hoeveel hoger de woningen komen te liggen t.o.v. de bestaande woningen. Daar vindt momenteel nader onderzoek naar plaats
3. Hoe gaat er gefundeerd worden? Het is op dit moment nog niet bekend welke funderingstechniek toegepast zal worden. Bij de keuze van deze techniek houden we rekening met de
situatie binnen het plangebied en met de omgeving
4. Vindt er een vooropname plaats van de bestaande woningen voor aanvang van de werkzaamheden? Dit behoort tot de mogelijkheid en is mede afhankelijk van de funderingstechniek die wordt toegepast. Een gespecialiseerd bureau maakt in dat geval een opname
van de huidige (bouwkundige) staat van de woningen, veelal middels fotografie. Zodra er een
vermoeden is dat bijvoorbeeld tijdens de bouw scheuren ontstaan in bestaande woningen
kunnen oude en nieuwe beelden worden vergeleken.
5. Hoe zit het met planschade? Bewoners hebben het recht een verzoek tot planschade te
doen. Dit kan nadat de bestemmingsplanprocedure is doorlopen en wordt door een
onafhankelijk persoon/bureau uitgevoerd. Een planschadeprocedure verloopt via de
gemeente
6. Hoe vindt de afwatering plaats? Hiervoor is een waterplan opgesteld. De afwatering is
voornamelijk noordwaarts en vervolgens naar het westen (Heiligenbergerbeek)
7. Wat voor een rioleringsstelsel zal worden toegepast? Dit is waarschijnlijk een gescheiden
rioleringsstelstel. Er wordt onderzocht of hemelwater via het oppervlakte water afgevoerd
kan worden. Daarnaast is rekening gehouden met klimaat adaptie (klimaatveranderingen)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumé actielijst
- Contact Waterschap in hoeverre watergang achter woningen Van Diepenheim Scheltuslaan
bijdraagt aan de waterberging -> Heijmans
- Contact Waterschap of circa 10% waterberging inclusief of exclusief huidig water is ->
Heijmans
- Beoordeling verkeerskundige situatie oostzijde plangebied -> gemeente Leusden
- Hoogte ophoging woningen plangebied -> Heijmans
- Inventarisatie door omwonenden of er een gemeenschappelijke wens is t.a.v. de watergang
achter de woningen aan de Van Diepenheim Scheltuslaan -> eigenaren Van Diepenheim
Scheltuslaan 1, 3, 5, 7, 9, 11 en De Roo van Alderwereltlaan 39
- Bij uitwerking VO stedenbouw naar DO stedenbouw afspraak inplannen met omwonenden
Van Diepenheim Scheltuslaan 1, 3, 5, 7, 9, 11 en De Roo van Alderwereltlaan 39 inz. invulling
landschapspark zuidzijde, vormgeving langzaam verkeersverbinding en evt. watergang ->
Heijmans

Maanwijk
Overzicht van de omgevingscommunicatie met direct omwonenden

Maanwijk
Doel
• Direct omwonenden in een vroegtijdig stadium actief betrekken bij de
planontwikkeling van Maanwijk
• Participatieniveau: informeren + consulteren

Direct omwonenden

Maanwijk
Communicatiemomenten met direct omwonenden
• 21 februari 2017 kennismakingsbijeenkomst
• 20 juli 2017 update per brief/email
• 27 februari 2018 vervolgbijeenkomst 1

• 25 juni 2018 vervolgbijeenkomst 2
• 18 december 2018 update + beantwoording openstaande vragen per
brief/email
• Van iedere bijeenkomst is een korte samenvatting gemaakt die gedeeld is
met de direct omwonenden. Zie volgende sheets

Maanwijk
Kennismakingsbijeenkomst

Maanwijk
1

Aandacht voor ruimte en uitzicht vanuit bestaande woningen. Maak doorkijken
het plangebied in

Maanwijk
2

Spiegelen van huidige bebouwingsopzet aan de Van Diepenheim Scheltuslaan

Aan deze spiegeling is vorm gegeven door:
• aan de zuidzijde van het plangebied minimaal dezelfde afstand aan te
houden als de achtertuinen van de bestaande woningen

• net als de bestaande woningen aan de zuidzijde tweelaagse woningen te
maken

Maanwijk
3

Vriendelijke en kwalitatieve entree van Leusden. Een scherm of wal langs de
Groene Zoom is naargeestig

• Er is gekozen voor bebouwing langs de Groene Zoom
• Door aan de zijde van de Groene Zoom te ‘intensiveren’ ontstaat niet alleen een

geluidsbuffer maar ook de mogelijkheid aan de zuidzijde de ‘extensiveren’ in
bebouwing wat het uitzicht van direct omwonenden ten goede komt
• Door een ‘groen’ beeld te creeren vanaf de Groene Zoom wordt vorm gegeven
aan de vriendelijke en kwalitatieve entree van Leusden
• Het groene beeld ontstaat door de inrichting van de openbare ruimte alsmede
de architectuur

Maanwijk
3

Vriendelijke en kwalitatieve entree van Leusden. Een scherm of wal langs de
Groene Zoom is naargeestig

• Het groene beeld ontstaat door de inrichting van de openbare ruimte (zie
doorsnede hieronder) alsmede de architectuur (aanzet beeldkwaliteit wordt

momenteel uitgewerkt)

Maanwijk
4

Richt het gebied boven de gasleiding in als groene zone

Maanwijk
4

Richt het gebied boven de gasleiding in als groene zone

Het park vormt een mooie overgang tussen bestaand en nieuw en biedt zo
bestaande en nieuwe bewoners een kans om het park te gebruiken en elkaar te
ontmoeten

Het park is herkenbaar door een eenduidige inrichting van paden, elementen en
beplanting. Parkpaden vormen routes en wandelrondjes en verbinden belangrijke
toegangen met de plekken in het park

Maanwijk
4

Richt het gebied boven de gasleiding in als groene zone

Maanwijk
5

Aandacht voor ontsluiting en (onveilige en onduidelijke) verkeerssituatie aan de
oostzijde van Maanwijk

Het volgende is hierover gecommuniceerd richting direct omwonenden:

Omdat dit buiten het plangebied valt, ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente.
De gemeentelijke verkeerskundige heeft de verkeerssituatie bekeken en beoordeeld.
De gemeente is van mening dat er geen aanleiding is de verkeerssituatie te wijzigen

Maanwijk
6

Aansluiting zoeken op bestaande bebouwing in hoogte en in stijl

De bebouwingshoogte bedraagt 2 tot 3 lagen. Op de koppen aan de Groene Zoom
is een accent van 4 lagen mogelijk om een passende entree van Leusden te maken.
Aan de zuidzijde is de bebouwing 2 woonlagen om aansluiting te vinden bij de
bestaande bebouwing aan de Van Diepenheim Scheltuslaan
Aanzet van architectuur/
beeldkwaliteit wordt

momenteel uitgewerkt

Maanwijk
7

Voor verschillende doelgroepen

Maanwijk
8

Aandacht voor erfafscheidingen. Geen schuttingen, wel groene erfafscheidingen

Groene erfafscheidingen zijn essentieel voor Maanwijk. Ze dragen bij aan het
groene karakter en versterken bij voorkeur de natuur

Maanwijk
Samenvatting Vervolgbijeenkomst 1

Maanwijk
9

Verbindingen tussen Leusden-Zuid en Maanwijk

We begrijpen de gevoeligheid bij de aanwonenden die het direct aangaat (4
adressen). Desondanks vinden we verbindingen tussen bestaand en nieuw dusdanig
belangrijk dat we deze graag behouden. Maanwijk is geen op zichzelf staande
ontwikkeling maar als afronding van Leusden-Zuid onderdeel van de bestaande wijk

Maanwijk
10

Bredere groenstrook aan de Maanweg

VO stedenbouw oorspronkelijk

VO stedenbouw optimalisatie

Maanwijk
11

Erfafscheiding park en tuinen van de woningen aan de Van Diepenheim
Scheltuslaan

Aan direct omwonenden is toegezegd dat we een bijeenkomst organiseren over de

invulling van het landschapspark aan de zuidzijde, de vormgeving van de langzaam
verkeersverbindingen aan de zuidzijde en de watergang achter de woningen aan de
Van Diepenheim Scheltuslaan

Naast direct omwonenden zijn hierbij aanwezig: Heijmans, gemeente Leusden,
landschapper en een waterexpert

Maanwijk
Samenvatting Vervolgbijeenkomst 2

Maanwijk
Vervolgbijeenkomst 2

Maanwijk
Vervolg communicatie met direct omwonenden
• Bijeenkomst invulling landschapspark zuidzijde, vormgeving langzaam
verkeersverbindingen zuidzijde en watergang achter woningen Van
Diepenheim Scheltuslaan

• Vervolgbijeenkomsten (indien er aanleiding voor is)
• Updates per brief/email (indien er aanleiding voor is)

Maanwijk
Overige omgevingscommunicatie
• 30 oktober 2018 omgevingsdialoog senioren
- mening van Leusdense senioren t.a.v. wonen (woning en woonomgeving)
- deelnemers: Senioren Leusden-Zuid, Samenwerkende Ouderen

Organisatie Leusden (SOL), Stichting Maatschappelijke Begeleiding
Leusden (SMBL), diverse verhuisgeneigde medioren/senioren, WSL,
gemeente Leusden, Heijmans

Maanwijk
Overige omgevingscommunicatie
• Begin 2019 start omgevingsdialoog Leusden-Zuid/Tabaksteeg
- Inwoners Leusden-Zuid en Tabaksteeg betrekken bij de planontwikkeling
van Maanwijk

- Participatieniveau: informeren + consulteren
- 2/3 bijeenkomsten

Aan: bewoners van <adres>

Betreft: samenvatting vierde bijeenkomst direct aanwonenden Maanwijk

Amersfoort, 21 maart 2019

Geachte heer, mevrouw,
We willen iedereen bedanken die maandag 25 februari jongstleden aanwezig was bij de vierde omwonendenbijeenkomst Maanwijk. In de bijlage treft u de samenvatting van de bijeenkomst aan.
Tevens is in de bijlage de presentatie van 25 februari jongstleden toegevoegd alsmede het voorlopig
ontwerp stedenbouw met daarin de aangepaste voorlopige inrichting van de zuidzijde van de landschapszone.
Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal zaken aan bod gekomen die vroegen om nadere actie. Deze
zaken zijn direct opgepakt en meegenomen in de samenvatting.
Heeft u naar aanleiding van deze brief en/of bijlagen vragen dan kunt u mailen (dven2@heijmans.nl)
of bellen (06-11342106).
Met vriendelijke groet,

Dennis van de Ven
namens team Maanwijk

Bijlage 1: samenvatting vierde bijeenkomst direct aanwonenden Maanwijk
Bijlage behorend bij de samenvatting : presentatie bijeenkomst 25 februari jl.
Bijlage behorend bij de samenvatting: voorlopig ontwerp stedenbouw met daarin de aangepaste
voorlopige inrichting van de zuidzijde van de landschapszone

Maanwijk - Leusden
25februari2019

Maanwijk - Leusden
Agenda: Informeren en zelf aan de slag
•

19.15u

•

Opening (Erik van Beurden en Bas van Middelaar)
Voortgang afgelopen periode (Dave Rüter)

•

19.30u

Voorlopig Ontwerp Stedenbouw (Bas van Middelaar)

•

20.00u

Waterhuishoudkundig plan (Bob van der Dussen)

•

20.15u

Planning aankomende periode (Dave Rüter)

•

20.30u

Aan de slag (werksessies tbv inrichting landschapszone FLUX)

•

21.30u

Einde

Maanwijk
Voortgang afgelopen periode - Dave Rüter
•

Gelegen binnen rode contour

•

Binnenstedelijk verdichten en buitenstedelijk bouwen

•

Politieke ruimte voor versneld uitbreiden woningvoorraad (800 tot 1.200 woningen tot 2025)

•

Gemeentelijke kadernota (vastgesteld mei 2017)

•

Heijmans met initiatief bij gemeente gekomen

•

Heijmans is de samenwerking aangegaan met de Woningstichting Leusden

•

Concept VO Stedebouw in stuurgroep en college vastgesteld

•

Informeren en consulteren raad voordat Leusden breed geïnformeerd wordt

Maanwijk
Voorlopig Ontwerp Stedenbouw – Bas van Middelaar
•

Voorlopig Ontwerp zoals gepresenteerd aan gemeenteraad op 22 november
geoptimaliseerd ten opzichte van versie 25 juni
•
•
•
•

•

2^1-kapwoning rechtsonder vervangen voor groen
Extra levensloopbestendige woningen ingevoegd
Starterswoning grondgebonden ipv beneden-boven woning
2^1-kapwoning linksonder naar achter gezet nabij hofje

Wensen van omwonende geïnventariseerd op 21-2-2017, 27-2-2018 en 25-6-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aandacht voor ruimte en uitzicht bestaande woningen. Maak doorkijken het plan in.
Spiegelen van huidige bebouwingsopzet aan de Van Diepenheim Scheltuslaan.
Vriendelijke en kwalitatieve entree van Leusden. Geen scherm of geluidswal.
Richt het gebied boven de gasleiding in als groene zone.
Aandacht voor ontsluiting verkeerssituatie aan de oostzijde van Maanwijk
Aansluiting op bestaande bebouwing qua hoogte/stijl
Maanwijk voor verschillende doelgroepen
Aandacht voor erfafscheidingen, geen schuttingen, wel groene erfafscheidingen
Verbinding tussen Leusden-Zuid en Maanwijk
Groene strook aan de Maanweg

Maanwijk
36x
Sociale huur

8x
XS woning verkoop
door WSL

6x
XS woning verkoop
door Heijmans

22x
Levensloopbestendig

118 woningen
30% sociaal 20% senioren/levensloopbestendig 10% starters 40% gezinnen

30x
Rijwoning

16x
2^-1 kap

Maanwijk
Bas van Middelaar

Maanwijk
Bas van Middelaar

Maanwijk
Bas van Middelaar

Maanwijk
1.
2.
3.
4.
5.

Opbouw conform concept Rand & Park
Verbinding met Leusden Zuid en entreefunctie
Groen en duurzaam ingericht
Divers programma qua woning en doelgroep
Dichtheid max 25 woningen/ha

6.
7.

8.

Inrichting openbare ruimte faciliteert ontmoeten,
invulling in overleg met bewoners.
Goede overgang openbaar, semi-openbaar naar privé;
integraal ontwerp van de erfafscheidingen.
Auto is te gast

Maanwijk - Leusden
Waterhuishoudkundig plan – Bob van der Dussen

Maanwijk - Leusden
Waterhuishoudkundig plan – Bob van der Dussen

Maanwijk
Planning aankomende periode - Dave Rüter

•

Overleg direct omwonenden

25 februari 2019

•

Afronden Voorlopig Ontwerp stedenbouw

maart/april 2019

•

Tussendoor informeren Raad

april/mei 2019

•

Omgevingscommunicatie Leusden breed

vanaf april/mei 2019

•

Start procedure ontwerpbestemmingsplan

april/mei 2019

•

Vaststellen bestemmingsplan raad

september 2019

Maanwijk
Aan de slag..

PLANKAART MAANWIJK VOORLOPIG ONTWERP
Zowel de verkaveling als de inrichting van de landschapszone en het overige groen betreft een voorlopig ontwerp en kan derhalve nog wijzigen
Op basis van input overleg aanwonenden d.d. 25 februari 2019

Parkplek
Herkenbare parkplekken met elk een eigen functie en karakter. Bv. natuurspeeltuin,
moestuin, boomgaard, buurtkas, waterspeeltuin etc. Door de functies op deze plekken te
concentreren, blijft het overige deel van het park rustiger, luw en natuurlijker

Parkplek

Parkplek

Bomen toegevoegd en verplaatst
t.b.v. groen uitzicht twee-onder-een-kap-woning
Van Diepenheim Scheltuslaan

Parkplek

Pad verplaatst

13.87m

20.13m

Rietkraag toegevoegd

Oversteek hier verwijderd

18.00m

19.65m

Parkplek aan waterkant verplaatst

Met toestemming van eigenaren/aanwonenden
en indien gewenst rietkraag toevoegen langs
het water

26.75m

Pad verplaatst
12.85m

Glooiingen en hoogteverschillen zijn in het landschap toegevoegd
om afstand en privacy te creëren tussen bestaande woningen en parkzone,
eventueel aanvullen met beplanting

Glooiingen en hoogteverschillen zijn in het landschap toegevoegd
om afstand en privacy te creëren tussen bestaande woningen en parkzone,
eventueel aanvullen met beplanting

Verbinding met Leusden-Zuid

Verbinding met Leusden-Zuid

o 2 4

20m

1:1000 op A3 formaat

Referentiebeelden. Glooiingen en hoogteverschillen in het landschap creëren afstand en privacy
tussen de aanliggende woningen en de nieuwe Maanwijk

Referentiebeelden. Rietkraag kan fungeren als natuurlijke afscheiding tussen de aanliggende woningen en Maanwijk

Referentiebeelden. Verbinding met Leusden-Zuid middels verhoogde bruggetjes en paaltjes of
fietssluizen om (snel)fiets verkeer door het parkeerhofje te ontmoedigen

Samenvatting vierde bijeenkomst direct aanwonenden Maanwijk
Datum: 25 februari 2019
Locatie: Marcuskerk, Asschatterweg 1, Leusden
De bijeenkomst is georganiseerd door Heijmans en de gemeente Leusden. Het doel van de bijeenkomst was drieledig:
1) Het geven van een toelichting op de huidige stand van zaken van de ontwikkeling. Enerzijds
een terugblik op de afgelopen maanden. Anderzijds vooruitkijkend naar de aankomende
periode.
2) Een toelichting op het waterhuishoudkundig plan. Hiertoe was Bob van der Dussen aanwezig.
Bob heeft diverse bodem- en wateronderzoeken in het plangebied laten uitvoeren.
3) Het verkrijgen van input van direct aanwonenden ten aanzien van de inrichting van de
landschapszone aan de zuidzijde van het plangebied en de langzaam verkeer verbindingen
naar Leusden-Zuid. Hiervoor is een korte werksessie georganiseerd waarbij ook Robert Kapel
van Flux landscape architecture aanwezig was.
Onderstaand een samenvatting van besproken zaken. In bijlage 1 is de presentatie van de bijeenkomst bijgevoegd.
Voorlopig ontwerp stedenbouw
Het voorlopig ontwerp (hierna VO) stedenbouw zoals gepresenteerd aan gemeenteraad op 22
november 2018 is op de volgende wijze geoptimaliseerd ten opzichte van de versie van 25 juni 2018
die aan direct aanwonenden is getoond:
- twee-onder-een-kapwoning rechtsonder vervangen door groen
- extra levensloopbestendige woningen toegevoegd
- beneden-bovenwoningen vervangen door grondgebonden starterswoningen
- twee-onder-een-kapwoning linksonder naar rechts geschoven zodat die onderdeel van het
hofje wordt
In de presentatie in bijlage 1 is het voorlopig ontwerp stedenbouw opgenomen. Evenals een aantal
schetsimpressies. Dit alles betreft een voorlopig ontwerp, dus onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen.
Ruimtelijk
Op de hoeken van de Groene Zoom is de mogelijkheid voor een hoogteaccent van vier lagen. Enkele
reacties uit de zaal zijn dat dit niet passend is bij Leusden. In de samenvatting van bijeenkomst 3 is
reeds aangegeven waarom deze mogelijkheid is opgenomen in het plan. Of er daadwerkelijk vier
bebouwingslagen komen, staat nog niet vast. De WSL, als beoogd afnemer van de appartementen
die op de twee hoeken voorzien zijn, heeft hier een belangrijke stem in. De gemeente staat niet
onwelwillend tegenover dit hoogteaccent.
Vanuit de aanwezigen bestaat de behoefte aan inzicht in de afstand tussen hun achtertuin en de
toekomstige bebouwing van Maanwijk. In bijlage 2 is de voorlopige inrichting van de landschapszone
bijgevoegd, waarin op een drietal plekken afstanden zijn opgenomen. De afstanden zijn gebaseerd
op het VO stedenbouw en daarmee onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die nog plaats
kunnen vinden.
Op een tweetal plekken komt er een langzaam verkeerverbinding (voor voetgangers en fietsers)
tussen Maanwijk en Leusden-Zuid. Deze zijn voorzien ter hoogte van de Van Diepenheim Scheltuslaan 5-7 en 9-11. Enkele omwonenden die direct aan deze verbinding wonen, zien hier liever geen
doorgang in verband met mogelijke aantasting van hun privacy en mogelijke overlast. De gemeente

geeft, bij monde van de wethouder, aan van Maanwijk geen geïsoleerde wijk te willen maken.
Verbindingen tussen Leusden-Zuid en Maanwijk zijn noodzakelijk. Uit een eerdere bijeenkomst is
gebleken dat dergelijke verbindingen ook de wens zijn van het merendeel van de omwonenden. Op
verzoek van omwonenden is nogmaals naar de plek van de verbindingen gekeken. Zie Resumé actielijst.
Door middel van vormgeving en inrichting van de verbindingen kunnen de bezwaren ten aanzien van
mogelijke aantasting van de privacy en mogelijke overlast worden beperkt en mogelijk worden voorkomen. In de werksessie is een voorstel van Flux besproken.
Net als in de vorige bijeenkomst wordt vanuit de aanwezigen de vraag gesteld wat de status is van de
ontwikkeling van de WSL-locatie. Dit betreft de locatie die in eigendom is van de WSL, gelegen is aan
de Maanweg ten zuiden van de Van Diepenheim Scheltuslaan en niet behoort tot het plangebied
Maanwijk. In de samenvatting van bijeenkomst 3 is aangegeven dat beide plangebieden los van
elkaar worden opgepakt. De WSL ontwikkelt haar locatie dus zelf en zal zelf het initiatief moeten
nemen met het plan naar de gemeente te gaan voor vooroverleg. De planning van WSL is niet bekend bij de gemeente.
Verkeer
De ontsluiting van Maanwijk vindt plaats aan twee zijden, aan de Maanweg en aan De Roo van Alderwereltlaan. Vooralsnog zijn alle wegen binnen het plangebied tweerichtingsverkeer. De keuze voor
een definitieve verkeerssituatie (al dan niet eenrichtingsverkeer of een afsluiting ergens halverwege
de hoofdontsluitingsweg) moet nog worden gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de verkeersbelasting vanuit het plangebied zelf en van buiten het gebied.
Eén van de aanwezigen stelt de vraag welke parkeernorm voor het plan Maanwijk is gehanteerd. Dit
is 1,7 parkeerplaats per woning.
Waterhuishoudkundig plan
Gedurende langere periode heeft Heijmans geotechnische onderzoek in het plangebied laten uitvoeren. In verband met de uitzonderlijke weersituatie in de zomer van 2018 is de verzamelde data
aangevuld met peilstanden van TNO uit de omgeving. Met de data is middels rekenmodellen een
doorvertaling gemaakt voor de toekomstige watersituatie in Maanwijk.
In het VO stedenbouw is de waterberging, welke benodigd is voor de ontwikkeling, voorzien in de
noordelijke en westelijke watergang van het plan. De bestaande sloten aan de noord- en westzijde
zullen worden verbreed en verdiept. In het noordoosten en zuidwesten wordt de sloot uitgebreid
met een breder gedeelte. De aan te passen sloten en de bestaande (zuidelijke) watergangen zullen
met elkaar in verbinding worden gebracht ten behoeve van de verbetering van de doorstroming/
waterkwaliteit. De afwatering van het plangebied vindt plaats naar het westen, naar de Heiligenbergerbeek.
Het waterhuishoudkundig plan uit het VO stedenbouw voldoet aan de bergingseisen van het Waterschap Vallei en Veluwe en wordt momenteel verder uitgewerkt in samenspraak met gemeente en
Waterschap. In de verdere planuitwerking blijven Waterschap, Heijmans en gemeente met elkaar in
gesprekt.b.v. de waterhuishouding.
De watergang aan de zuidzijde, die grotendeels in eigendom is van de bewoners woonachtig aan de
Van Diepenheim Scheltuslaan 1-11 en De Roo van Alderwereltlaan 39 is niet inbegrepen in het waterhuishoudkundig plan. Zonder deze watergang voldoet het waterhuishoudkundig plan dus aan de gestelde bergingseisen voor Maanwijk.
Ten aanzien van deze watergang heeft een aantal omwonenden aangegeven deze anders te willen
invullen. Er ontstaat een discussie in hoeverre het dempen een optie is. Er wordt afgesproken hier

nader naar te kijken. [redactie: de sloot is gedeeltelijk in eigendom van de bewoners en gedeeltelijk
van de gemeente. Het zomaar dempen van de slootonderzoek is niet toegestaan door het Waterschap. Het gemeentelijk standpunt sluit hierop aan. Zie Resumé actielijst]
Werksessie inrichting landschapszone en langzaam verkeer verbindingen
Onder begeleiding van Robert Kapel van Flux landscape architecture wordt gesproken over de
inrichting van de landschapszone aan de zuidzijde van Maanwijk en de langzaam verkeer verbindingen met Leusden-Zuid.
Tijdens de sessie zijn in overleg met omwonenden de zichtlijnen vanuit aangrenzende woningen in
beeld gebracht. Verschillende ideeën van Robert zijn besproken met als doel de privacy van aanwonenden zoveel mogelijk te waarborgen en hun uitzicht zo vrij en groen mogelijk te maken. Er wordt
positief gereageerd op het voorstel voor glooiingen en hoogteverschillen alsmede de rietkraag en het
strategisch plaatsen van bomen. Aan de hand van de verkregen input wordt de voorlopige inrichting
van de landschapszone aan de zuidzijde van het plangebied aangepast. De aangepaste versie is als
bijlage 2 bijgevoegd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumé actielijst
- Presentatie bijeenkomst 25 februari 2019 -> zie bijlage 1
- Afstand tussen achtertuinen bestaande bebouwing Van Diepenheim Scheltuslaan en toekomstige bebouwing Maanwijk -> voor een drietal plekken is deze afstand in kaart gebracht
op basis van het VO stedenbouw (zie bijlage 2), dus onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen in het stedenbouwkundig ontwerp
- Bekijken of de huidige plekken voor langzaam verkeersverbinding tussen Leusden-Zuid en
Maanwijk aangepast kunnen worden waarbij een tweetal verbindingen het uitgangspunt is ->
in de aangepaste voorlopige inrichting van de landschapszone is de verbinding ter hoogte
van de Van Diepenheim Scheltuslaan 5 en 7 verplaatst naar de westzijde van het plangebied,
ter hoogte van de Van Hardenbroeklaan. De verbinding ter hoogte van de Van Diepenheim
Scheltuslaan 9 en 11 blijft gehandhaafd -> zie bijlage 2
- Mogelijkheid dempen van de watergang aan de zuidzijde van het plangebied die grotendeels
in eigendom is van de bewoners woonachtig aan de Van Diepenheim Scheltuslaan 1-11 en De
Roo van Alderwereltlaan 39 -> het standpunt van de gemeente (Heijmans is in deze situatie
geen partij) is dat deze sloot niet zondermeer gedempt kan worden met de volgende argumentatie:
o Instandhouding van de watergang is vastgelegd in de akte van levering van ten
minste de Van Diepenheim Scheltuslaan 3, 9 en 11 (mogelijk ook in de akte van de
overige betrokken woningen). Er is zelfs een boeteclausule in de akte opgenomen bij
het eventueel dempen van de watergang
o Dempen kan niet zonder toestemming van het Waterschap Vallei en Veluwe
o Indien gedempt wordt, dient elders watercompensatie gerealiseerd te worden
o Naast de betrokken eigenaren heeft ook de gemeente delen van de watergang in
bezit, wat bij demping door de eigenaren resulteert in een onwenselijke situatie
- Aangepaste inrichting landschapszone aan de zuidzijde van het plangebied gebaseerd op het
VO stedenbouw-> zie bijlage 2

Maanwijk
2 juli 2019

Maanwijk
Agenda
1.

Kort terugblik vorige bijeenkomst 25 februari @Marcuskerk

2.

Terugkoppeling verwerkte opmerkingen in plan

3.

Update ontwikkelingen nadien (verbreden waterprofiel noord, akkoord college + LOI WSL)

4.

Stedenbouwkundig plan

5.

Massa opzet

6.

Proces verder

Maanwijk
1. Korte terugblik 25 feb @Marcuskerk
•

Aftrap door wethouder Van Beurden

•

Bijgepraat voortgang planontwikkeling (kleine optimalisaties zoals groen ipv 2^1-kap)

•

Waterhuishoudkundig plan door Bob (Heijmans)

•

Parkzone geschetst met Robert (Flux)
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2. Terugkoppeling verwerkte opmerkingen
Wensen verwerkt:
1.

Aandacht voor ruimte en uitzicht vanuit bestaande woningen. Doorkijken het plan in.

2.

Spiegelen van huidige bebouwingsopzet aan de Van Diepenheim Scheltuslaan

3.

Vriendelijke en kwalitatieve entree van Leusden. Geen scherm of wal.

4.

Gebied boven gasleiding als groene zone inrichten

5.

Verbindingen tussen Maanwijk en Leusden-Zuid

6.

Verschillende doelgroepen

7.

Groene erfafscheidingen

8.

Groene zones in onderste hoeken
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Niet opgepakt:
1.

Meenemen locatie Maanweg (WSL)

2.

Verkeersontsluiting oostzijde
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3. Update ontwikkelingen na vorige bijeenkomst
1.

Uitbreiding waterprofiel noordzijde (6m water + 5m groene oever + stevige haag)

2.

Goedkeuring college B&W op definitief VO stedenbouw

3.

Gemeenteraad bijgepraat op 13 juni en 27 juni

4.

Ondertekening Letter of Intent WSL

5.

Uitwerken programma WSL tbv massaopzet

6.

Aanzet beeldkwaliteitplan
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4. Planontwikkeling
Voorlopig Ontwerp Stedenbouw d.d. 22-2-2019

Maanwijk
4. Planontwikkeling
Definitief Voorlopig Ontwerp Stedenbouw d.d. 22 mei 2019
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4. Planontwikkeling
36x
Sociale huur

8x
XS woning verkoop
door WSL

6x
XS woning verkoop
door Heijmans

22x
Levensloopbestendig

120 woningen
30% sociaal 20% senioren/levensloopbestendig 10% starters 40% gezinnen

32x
Rijwoning

16x
2^-1 kap
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5. Voorlopige massastudie (vogelvlucht)

Maanwijk
5. Voorlopige massastudie (ooghoogte)
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6. Planning
RO - procedure
•

< zomer 2019: Informatieflyer Leusden-Zuid en Tabaksteeg

•

September 2019: Inspiratiesessie NL Greenlabel

•

September 2019: Ter inzage bestemmingsplan

•

September 2019: Inloopavond bestemmingsplan

•

Najaar 2019: Onderzoeken tbv bestemmingsplan (bijv. proefsleuven graven)

•

Eind 2019: Vastgesteld bestemmingsplan

•

Q2 2020: Start verkoop

•

1e helft 2020: Bouwrijpmaken (afgraven, bouwweg aanleggen, hekken plaatsen)

•

Eind 2020: Start bouw van de woningen
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