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Verkoop bedrijfskavels
In juni 2017 heeft u een tweetal bestemmingsplannen vastgesteld voor de ontwikkeling van 
bedrijfskavels aan de Larikslaan en op de Buitenplaats.

De verkoop van deze bedrijfskavels is inmiddels gestart: 

Buitenplaats
Zoals bekend, zijn de verkoopgesprekken met Smartphonehoesjes vergevorderd. Een 
tweede belangstellende heeft zich gemeld. Na het sluiten van deze koopovereenkomsten 
resteert er nog ongeveer 10.000 m² grond voor een grotere partij. 

Larikslaan
In plangebied Larikslaan is de verkoop van twee kavels aan een lokale partij in een 
vergevorderd stadium. Daarnaast is afgesproken dat  AFAS drie kavels op de Larikslaan van 
de gemeente huurt, gedurende de bouw van het AFAS Experience Center (3 jaar). Deze 
kavels worden gebruikt als parkeerplaats / onderdeel van de bouwplaats met een directe 
toegang tot het bouwterrein van AFAS. Dat houdt in dat er op dit moment op de Larikslaan 
nog twee bedrijfskavels in verkoop zijn. 

De markt trekt aan. De vraag naar bedrijfsruimte groeit. Gezien het beperkte aanbod op 
gemeentelijke grond EN de wens om ook lokale ondernemers ruimte te bieden om uit te 
breiden, wordt er geen grote verkoopcampagne gestart om regionale / nationale partijen te 
trekken. De verkoop wordt bekend gemaakt via bebording en via de website van de 
gemeente. 

Blauwe zone Hamershof
Op 11 februari 2016 heeft u het onderwerp ‘blauwe zone in de Hamershof’ uitgebreid 
behandeld, naar aanleiding van een mededeling in de Raadsinformatiebrief. Tijdens deze 
vergadering hebben wij toegezegd (opnieuw) in gesprek te gaan met betrokkenen en dat 
een voorstel tot invoering van de blauwe zone (vooraf) zal worden behandeld in de 
Uitwisseling.

In vervolg hierop is een ‘klankbordgroep blauwe zone’ opgericht, waarin de gemeente 
samen met belanghebbenden heeft gezocht naar mogelijkheden en draagvlak voor 
invoering van blauwe zones in delen van de Hamershof. In deze klankbordgroep zitten ook 
vertegenwoordigers van bewoners van de wooncomplexen in de Hamershof. 
Inmiddels is een voorstel uitgewerkt, waarover het college eind november een ontwerp-
verkeersbesluit in procedure wil brengen. Eventuele invoering is voorzien in juli/augustus 
2018, tegelijk met het weer volledig beschikbaar komen van de parkeergarage aan de 
Smidse. 
De overtuiging dat er behoefte bestaat aan een vorm van parkeerregulering in de Hamershof 
is het afgelopen jaar verder toegenomen. Deze uitspraak baseren wij op de signalen die wij 
van klankbordgroep parkeerregulering hebben ontvangen. De klankbordgroep is van mening 
dat maatregelen nodig dan wel gewenst zijn om langparkeerders zoveel mogelijk te weren 
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van de parkeerplaatsen waar de centrumbezoeker c.q. de consument het liefst zou willen 
staan. Wat de klankbordgroep betreft moeten de inspanningen dan ook specifiek worden 
gericht op het zoveel mogelijk weren van langparkeerders (lees personeel van winkels en 
kantoren) van de gunstigst gelegen parkeerplaatsen (en deze categorie parkeerders te 
verdrijven naar de iets verder weg gelegen locaties binnen de Hamershof). Om er voor te 
zorgen dat de winkels in de Hamershof goed bereikbaar blijven willen wij het verzoek vanuit 
de klankbordgroep honoreren. In dat kader willen wij een zogenaamd ontwerp-
verkeersbesluit in procedure brengen dat inhoudt dat bepaalde gedeelten van de Hamershof 
als blauwe zone worden aangewezen. Om te voorkomen dat langparkeerders gaan uitwijken 
naar de rond de Hamershof gelegen woongebieden kiezen wij er bewust voor om slechts 
bepaalde gedeeltes van de Hamershof als blauwe zone aan te wijzen.  

Deze gebieden zijn de parkeerterreinen bij de Boni, Jumbo, Albert Heijn, centrum voor 
Jeugd en Gezin en de Meander, alsmede de benedendekken van de parkeergarages. Het 
betreft 365 van de ca. 900 beschikbare plaatsen. 

Wij menen dat dit voldoende is om de verschillende doelgroepen (bezoekers, bewoners en 
werkers) naar de juiste plaatsen binnen het plangebied te dirigeren. 

Op verzoek van de ondernemers uit de Hamershof willen wij de maximaal toegestane 
parkeerduur (in de blauwe gebieden) bepalen op 3 uur (op werkdagen van 09.00 uur tot 
18.00 uur). Buiten deze blauwe gebiedjes kan gewoon zonder beperkingen worden 
geparkeerd. Dit scenario is voldoende om centrumbezoekers een ontspannen bezoek aan 
de Hamershof te kunnen bieden en de omgeving te vrijwaren van uitwijkgedrag.
Om administratieve rompslomp te voorkomen is onze insteek af te zien van het instellen van 
een ontheffinghoudersregeling voor de bewoners. Door slechts bepaalde gedeelten van 
Hamershof als blauwe zone aan te wijzen blijft er voor hen voldoende ruimte over om de 
auto in de directe omgeving van hun woning te parkeren.

Op dit ontwerpbesluit kan iedereen gedurende een periode van zes weken een zienswijze 
indienen. Ook worden informatiebijeenkomsten gehouden waar winkeliers en onze 
medewerkers gezamenlijk het nut en de noodzaak van de blauwe zoneregeling zullen 
toelichten.
Na verwerking van de ingekomen zienswijzen kan het al dan niet aangepaste 
verkeersbesluit een definitieve status krijgen. De zienswijzenota en het (aangepaste) 
verkeersbesluit worden vooraf aan u gepresenteerd. Hiermee handelen wij in lijn met de 
toezegging die wethouder Dragt hierover tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2016 
gedaan heeft. 

Aanpassing kruispunt Randweg- Flankement- Zwarteweg
De verkeersafwikkeling op/rond dit kruispunt laat te wensen over. Gevolg hiervan is dat de 
wachtrijen van het autoverkeer snel in lengte toenemen. Tijdens de ochtendspits kan dit 
zelfs leiden tot het blokkeren van de rotonde Randweg-Vlietsingel. 
Door de trage doorstroming wordt de verleiding om door rood licht te rijden ook groter. 
Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dit hoogst ongewenst. Daarnaast kan deze gebrekkige 
doorstroming ook leiden tot sluipverkeer via bijvoorbeeld de Ruige Velddreef. 
Om de doorstroming te verbeteren wordt eerst de afstelling van de verkeerregelinstallatie 
aangepast. Een van de consequenties daarvan is dat fietsers en automobilisten ongeveer 
tegelijkertijd groen zullen krijgen. Dit kan er toe leiden dat een afslaande automobilist in 
conflict komt met een rechtdoorgaande fietser. Maar die kans is klein. De huidige werkwijze 
waarop fietsers en automobilisten volgtijdelijk groen krijgen kost veel tijd.
Als tweede maatregel word gedacht aan het opheffen van de fietsoversteekplaats aan de 
oostzijde van de Zwarteweg. Dit betekent dat alle fietsers die van Leusden naar Stoutenburg 
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willen rijden voortaan gebruik moeten maken van het fietspad langs de westzijde van de 
Zwarteweg. Ook deze maatregel leidt tot een vlottere doorstroming. Bijkomend voordeel is 
dat fietsers die van Leusden naar Stoutenburg rijden voortaan niet langer een rare zwieper 
moeten maken om op het verplicht fietspad langs het Flankement te komen. 
Deze ‘wisseling’ van rijbaan moeten zij voortaan al op de Zwarteweg (bij de 
verkeersregelinstallatie op de kruising bij de Randweg) maken.

Op langere termijn kan deze verlegging van het fietspad pas echt goed worden ingebed (in 
combinatie met de aanleg van een rotonde op de kruising Zwarteweg-Ruigevelddreef).

Fietsvoorzieningen Hamersveldseweg-zuid
Op 15 juni 2017 heeft u een (uitvoerings)krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van een 
vrijliggend fietspad langs de Hamersveldseweg-zuid. Voor het gedeelte tussen 
Leusbroekerweg en de voormalige spoorwegovergang heeft u bepaald dat het geplande 
fietspad daar langs de westzijde van de weg komt te liggen. Wat het vervolgtracé betreft 
stonden er nog diverse vragen open. Daarom is toen besloten om in overleg met direct-
belanghebbenden te bezien op welke wijze het fietspad optimaal kan worden ingepast in het 
wegvak tussen de voormalige spoorwegovergang en de Grasdrogerijweg. 
Onlangs is duidelijk geworden dat de aanleg van een vrijliggend langs de westzijde van dit 
wegvak op zoveel bezwaren stuit dat dit praktisch onhaalbaar is. 
Inmiddels zijn de gesprekken met direct-belanghebbenden gestart/ingepland waarbij de 
volgende ontwerpen c.q. oplossingsrichtingen aan hen zijn/worden voorgelegd:

 een vanuit 2 richtingen te berijden fietspad langs de oostzijde van de weg;
 de aanleg van rode fietsstroken langs beide zijden van de rijbaan;
 de aanleg van een vrijliggend fietspad dat achterlangs boerderij Zuidwind richting de 

Grasdrogerijweg wordt geleid en
 een combinatie van de vorige variant en de aanleg van rode fietsstroken op de 

Hamersveldseweg zelf.
Binnenkort hopen wij de gesprekken af te ronden en de resultaten daarvan mee te nemen in 
een raadsvoorstel.

Evaluatie twee jaar Woningnet Eemvallei
Medio juni bent u door de gezamenlijke corporaties in de regio Amersfoort geïnformeerd 
over de in opdracht van hen uitgevoerde evaluatie van 3 jaar regionale woonruimteverdeling 
met Woningnet Eemvallei. Het aan de presentatie ten grondslag liggende onderzoekrapport 
van RIGO treft u bijgaand aan (bijlage 2). De evaluatie is uitgemond in een aantal 
aanbevelingen aan de corporaties en de gemeenten. In het tweede kwartaal van 2018 zullen 
wij u informeren over de actiepunten. Met betrekking tot de verlenging van de 
overgangsregeling willen wij u nu alvast bijpraten.

Bij de totstandkoming van Woningnet Eemvallei is een op de lokale situatie van iedere 
gemeente geschreven overgangsregeling afgesproken. Deze regeling geldt voor 3 jaar en 
dus tot 24 november 2017. Uit de evaluatie blijkt dat bij het niet continueren van de regeling 
voor woningzoekenden in m.n. Nijkerk en Leusden onevenredig nadeel ontstaat. Daar staat 
tegenover dat in een enkele andere gemeenten het wegvallen van de overgangsregeling 
voordelig is voor woningzoekenden. 
Vanwege de regionale solidariteit is de colleges in de regio voorgesteld de 
overgangsregeling te verlengen voor onbepaalde tijd. De regeling sterft uiteindelijk vanzelf 
uit, omdat ingeschrevenen aan woningen worden geholpen. Voor nieuwe inschrijvingen is de 
regeling niet van toepassing.
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Huis van Leusden
Zoals op timelapse (https://youtu.be/oMPwJBuOXxM) is te zien gaat de bouw voorspoedig. 
Voor het einde van dit jaar is het gebouw op definitieve hoogte en is gestart met dak en 
gevelbekleding. Planning is dat in mei 2018 de begane grond en het gemeentelijk gedeelte 
op de verdieping casco  opgeleverd wordt, waarna de inbouw kan starten.
Nadat de detaillering (installatietechniek, afwerking etc.) van het casco vast ligt is gestart 
met de aanbesteding van de inbouw . Het is van groot belang om qua omvang een 
interessante opdracht in de markt te zetten gezien de snel aantrekkende markt in de 
bouwsector met daarbij behorende stijgende prijzen. Er wordt vanuit gegaan dat we binnen 
de kaders van de businesscase kunnen aanbesteden, al komt dit door deze ontwikkeling 
onder druk te staan. Begin 2018 volgt de aanbesteding van het losse interieur (stoelen, 
kasten, lockers etc.). 
De bezwaarmaker tegen de omgevingsvergunning is in hoger beroep gegaan tegen het 
besluit van het college. De rechter heeft in deze zaak in haar rol als ‘’mediator’’ gezocht naar 
een minnelijke schikking waarna het hoger beroep ingetrokken is. Er is afgesproken met 
bezwaarmaker de verkeerssituatie rond de bouwplaats nogmaals onder de loep te nemen. 
Dit is inmiddels gebeurd wat op een aantal punten tot een duidelijker verkeerssituatie heeft 
geleid. 
Tevens is overeengekomen dat ontwikkelaar een planschadeanalyse gaat maken. Tot op 
heden was dit niet uitgevoerd omdat de kans op planschaderisico’s in dit project nihil werd 
ingeschat. Dit is eerder met u gedeeld in de raad. 
De hoeveelheid meters die Voilà in de businesscase had gevraagd zijn verlaagd en worden 
gedeeltelijk ingevuld door zorgorganisatie Futurum. Op dit moment loopt nog een verzoek 
van de Rabobank om een ontmoetingsplek voor hun klanten te hebben in het Huis van 
Leusden. Voor alle huurders geldt dat we in een kantooromgeving werken waar organisaties 
geen eigen toegang hebben maar wel een eigen vlek en dat een aantal facilitaire zaken 
verplicht  afgenomen moeten worden waarvoor een opslag op de huursom geldt. 

Sociaal Domein
Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
In september heeft een delegatie uit Leusden een werkbezoek gebracht aan de gemeente 
Deventer. Huisartsen, fysiotherapeuten Larikslaan2, buurtsportcoach, raadslid, wethouder 
en beleidsadviseur hebben inzicht gekregen in de werkwijze in Deventer volgens het 
principe “Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag”. Dit principe is gebaseerd op het 
gedachtengoed van Louis Overgoor van het Big Move Institute en wordt kortweg van ZZ 
naar GG in het sociaal domein genoemd.  
Mensen zijn zelf eigenaar van hun gezondheid en welbevinden. Wanneer mensen dit zelf zo 
ervaren en daar naar handelen, voelen ze zich gezonder en prettiger. En halen ze alleen die 
zorg en ondersteuning er bij die ze nodig hebben. Een aantal Leusdense fysiotherapeuten 
spreekt dit gedachtegoed aan en willen hiermee aan de slag. Dat vraagt van de 
professionals in zorg en welzijn om bewoners/patiënten te versterken in hun eigenaarschap 
op eigen gezondheid. En daarbij met elkaar samen te werken en af te stemmen. 
Bovenstaande is in het kort gezegd de ambitie en inspanning in Deventer met het proces 
“Gezondheid en Gedrag”. Dat is niets minder dan een fundamentele verandering in het hele 
bouwwerk van zorg en welzijn. 
Het was een inspirerende bijeenkomst waar we na een korte uiteenzetting van het 
gedachtegoed van ZZ naar GG in een workshop-omgeving de opdracht kregen om de 
Leusdense ambitie te formuleren rondom dit gedachtegoed en wat er nodig is in Leusden 
om te gaan werken volgens dit gedachtegoed. Daaruit zijn een aantal ambities 
voortgekomen. Er is een kerngroep samengesteld die zich richt op het delen van kennis én 
een pilot voorbereidt om te gaan werken vanuit ervaren gezondheid en welbevinden waarbij 
de ervaren gezondheid van de inwoner centraal staat. We zetten in op het scholen van 
professionals in het sociale domein en eerstelijnszorg en we willen verbindingen organiseren 
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tussen de verschillende professionals om de samenwerking te versterken tussen de 
domeinen waarbij Gezondheid en Gedrag de verbindende factor en gemeenschappelijke 
taal is. We zullen u later over de voortgang informeren. 

Aandacht voor cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning is er voor iedereen maar vooral kwetsbare inwoners die minder 
zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een 
onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. MEE kan die onafhankelijke 
cliëntondersteuning op verschillende manieren bieden voor mensen met een beperking. 
Afhankelijk van de vraag ligt het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen of een 
ander leefgebied. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende 
ondersteuning op alle genoemde leefgebieden en richt zich op het versterken van de 
zelfredzaamheid en participatie. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt. 
Larikslaan2 publiceert bovenstaande informatie op de eigen website en benoemt in 
schriftelijke uitnodigingen/bevestigingen van gesprekken dat er mogelijkheden zijn van 
cliëntondersteuning. Ook komt cliëntondersteuning in de gesprekken aan de orde als het 
professionele inzicht van de consulenten en/of leden van het sociaal team daartoe 
aanleiding geven.  

Subsidie en prestatieafspraken Stichting Jeugd- en Jongerenwerk (Fort33)
Het college verleent de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk de komende drie jaar jaarlijks een 
prestatiesubsidie voor de uitvoering van cultuur (regionaal poppodium) en voor het jaar 2018 
voor de uitvoering van jeugd- en jongerenwerk. Deze subsidie bestaat uit een 
prestatiesubsidie op basis van activiteiten en geleverde prestaties waarmee de functie van 
Fort33 behouden blijft. Hiermee wordt een belangrijke wijziging doorgevoerd, omdat de 
grondslagsubsidie komt te vervallen en het college een subsidie verleent op basis van 
vooraf aangevraagde activiteiten en prestaties die aansluiten bij de jeugdagenda 2017 - 
2018 en de transformatieopgave in het Sociaal Domein. 

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 
Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. De gemeenten in de regio Amersfoort nemen 
deel aan een landelijke pilot ‘Van meten naar verbeteren’. Hierin zoekt de regio, met negen 
andere gemeenten en regio’s, naar geschikte meetinstrumenten en een optimale cyclus van 
meten en verbeteren.
Dit jaar is er samen met de andere pilotgemeenten en regio’s gekozen voor kwalitatief 
onderzoek. De gemeenten in de regio Amersfoort hebben Stichting Alexander opdracht 
gegeven de rapportage te schrijven.
Basis voor deze rapportage zijn drie in 2016 en in 2017 uitgevoerde kwalitatieve 
onderzoeken over de jeugdhulp. Deze onderzoeken hadden deels dezelfde vraagstellingen 
als het cliëntervaringsonderzoek en zijn daarom opnieuw geanalyseerd. Hiervoor is gekozen 
omdat het werven van respondenten/gesprekspartners niet gemakkelijk is. Met name 
jongeren voelen zich soms overvraagd. Omdat ook in dit onderzoek het aantal respondenten 
niet hoog is, kan  het daarom niet als representatief worden aangemerkt. Het heeft wel 
waarde als kwalitatief beeld.
De rapportage onderstreept dat nabijheid van hulp, vertrouwen in de hulpverlener en de 
overgangssituatie 18-/18+ belangrijke thema’s in de jeugdhulp zijn. Deze thema’s staan 
daarom ook hoog op onze lokale en regionale agenda’s.

Klantbelevingsonderzoek Sociale Dienst
Door BMC is een klantbelevingsonderzoek uitgevoerd onder inwoners van Leusden die 
gebruik maken van de Sociale Dienst in Amersfoort. Dit is de tweede keer dat dit onderzoek 
wordt uitgevoerd, het eerste onderzoek dateert van 2013. Op basis van het aantal 
respondenten zijn de resultaten niet representatief, maar indicatief.
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De respondenten waarderen de algemene dienstverlening met een 7,5. Positief zijn de 
respondenten met name over de klantmanagers en trajectbegeleiders – hun begeleiding en 
werkzaamheden worden hoog gewaardeerd. Daarnaast zijn de respondenten positief over 
de eerstelijns dienstverlening en wordt ook de bereikbaarheid (telefonisch en qua 
reisafstand) hoger gewaardeerd dan vier jaar geleden.
De algemene waardering voor het re-integratietraject is lager dan vier jaar geleden. We 
werken structureel aan het door ontwikkelen van de re-integratieaanpak en hebben daarbij 
met name aandacht voor de aansluiting van het traject op de situatie van de werkzoekende. 
Daarnaast vinden we het van belang te blijven werken aan een goede informatievoorziening: 
in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven vereenvoudigen we formulieren en 
brieven en we starten met een proef waarbij trajectbegeleiders via Whats-app te benaderen 
zijn. Ook onderzoeken we in overleg met Larikslaan2 hoe we bekendheid van gemeentelijke 
regelingen (bv. binnen het minimabeleid) kunnen vergroten.

Het rapport zal aan de raad worden nagestuurd.

Risicoanalyse informatieplan
Aan de raad is toegezegd halfjaarlijks een risicoanalyse van het informatieplan te 
presenteren. Dit is de eerste risico analyse.

Het informatieplan bestaat uit 22 projecten die uitgevoerd worden in de jaren 2017, 2018 en 
2019. Er is gekozen om per project een risicoanalyse uit te voeren. Dat is gedaan voor deze 
22 projecten ten aanzien van tijd en financiën.
Enkele projecten dreigen hun deadline te overschrijden maar de gevolgen daarvan zijn klein. 
Ook enkele projecten dreigen hun budget te overschrijden en dat kan worden opgevangen 
door andere projecten die budget over houden.
Totaal kan worden gesteld, dat op dit moment voor het totale informatieplan geen grote 
risico’s worden verwacht.
Voor de uitwerking van de risico’s verwijzen wij naar de afzonderlijke bijlage (bijlage 3) die bij 
deze RIB is gevoegd.

Broedplaats Hoefijzer
Op de verschillende uitvragen voor belangstellende huurders zijn veel enthousiaste reacties 
binnen gekomen. LL2 is in gesprek met zorgpartijen die mogelijkheden zien om in het pand 
een ruimte te huren. Beeld is dat drie tot vier zorgpartijen een ruimte gaan huren. Daarnaast 
zijn zorgpartijen geïnteresseerd om  een Algemene Voorziening in het gebouw vorm te 
geven omdat o.a. hun cliënten dan een maatwerkondersteuning krijgen, maar ook dat ze  
gebruik kunnen maken van de algemene voorziening door bv. aan te sluiten bij een 
gezamenlijke maaltijd.  Deze mogelijkheid wordt geboden in het centrale deel van het 
gebouw waarbij vanuit gemeente en LL2 een vereiste is dat ze dit met minimaal drie en bij 
voorkeur vier zorgpartijen uitvoeren.
Voor de commerciële ruimten is ook veel belangstelling wat varieert van een 
kleding/naaiatelier, yoga/zen tot een startend bedrijfje in fotografie. Een aantal partijen past 
niet binnen de criteria (zouden b.v. ook een ruimte kunnen huren in het business center) of 
vonden het bij nader inzien niet een geschikte locatie. Ook de motivatie loopt sterk uiteen: 
van iets willen betekenen voor kwetsbare inwoners tot mensen die hun baan zijn kwijt 
geraakt en iets nieuws willen starten. De meeste partijen hebben beelden bij participatie met 
de andere doelgroepen in het gebouw of staan hiervoor open (voor deze partijen is het 
veelal minder bekend). Uit de inventarisatie en gesprekken is de verwachting dat we met het 
aantal partijen dat echt wil gaan huren en die ook binnen de criteria vallen ongeveer 
driekwart van het gebouw kunnen invullen. 
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Met alle geïnteresseerden zijn twee gezamenlijke bijeenkomsten geweest, waarin een 
toelichting gegeven is op het plan en vragen gesteld konden worden. Maar waarin vooral is 
ingezet op kennismaking met elkaar en elkaar inspireren door raakvlakken te zoeken. Eind 
oktober is er een derde bijeenkomst waarbij we met alle belangstellenden de ruimten 
definitief gaan verdelen, waarna de huurovereenkomsten ondertekent kunnen worden. Het 
bestuur van de corporatie wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter (bij de start zal 
dit waarschijnlijk een betrokken buurtbewoner zijn die dit wil doen totdat er een andere 
kandidaat is) en een vertegenwoordiging van de huurders die hiervoor al belangstelling 
hebben getoond. De huuroverkomsten worden in eerste instantie aangegaan met de 
gemeente die deze overdraagt aan de corporatie als deze in functie is. 
De verbouwing is zo goed als afgerond en de parkeerplaatsen (10 plaatsen) zijn aangelegd. 
Zoals het nu lijkt zijn half november de eerste enthousiaste partijen operationeel in de 
broedplaats Hoefijzer ! 

De Rossenberg
De herontwikkeling van de voormalige schoollocatie De Rossenberg (inclusief dependance) 
vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het kader van de gebiedsontwikkeling Biezenkamp. 
Op basis van die afspraken uit 2006/2007 is realisatie van een 22-tal vrije sector woningen 
mogelijk. Projectontwikkelaar Heijmans heeft in de afgelopen anderhalf jaar  in een intensief 
participatieproces met direct omwonenden en klankbordgroep gewerkt aan een 
stedenbouwkundig plan. Dit heeft geresulteerd in een plan dat een lagere woningdichtheid 
kent, ruime kavels, bebouwing in lijn met de stedenbouwkundige structuur van de wijk en de 
parkstructuur Rozenboom respecteert en hersteld. Het plan voorziet in acht 2-onder-een-kap 
woningen en drie vrijstaande woningen in de vorm van vrije kavels.

Het plan is in het college besproken en vrijgegeven om de direct omwonenden en leden van 
de klankbordgroep verder te informeren. Daarna zal een informatieavond voor de gehele 
buurt worden gehouden. Beide zullen begin november plaatsvinden. Tevens is begonnen 
met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan om dit initiatief ook planologisch 
juridisch verder vorm te geven. Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting eind 
2017 ter inzage gelegd worden. Wij verwachten enkele maanden later het bestemmingsplan 
ter vaststelling aan uw raad te kunnen aanbieden.

Variabele tarieven voor afval, ook op de milieustraat
Bij de behandeling van de belastingverordening in de raad in december, stelt het college u 
voor om ook een aantal wijzigingen door te voeren in de tarieven voor de afvalstromen op de 
milieustraat. 

In de huidige situatie betalen bezoekers wanneer zij autobanden met velg, asbest en bouw- 
en sloopafval komen brengen. Het college stelt de volgende aanpassingen voor:
• Inname van asbest van huishoudens voortaan tegen nultarief
Per 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. Particulieren mogen in 
sommige gevallen kleine oppervlakken asbest zelf saneren. Omdat asbestafval dat 
ongecontroleerd in het milieu terecht komt grote gezondheidsrisico’s veroorzaakt, kan dit 
materiaal voortaan zonder kosten op de milieustraat worden ingeleverd.
• Grof huishoudelijk afval voortaan tegen betaling
In de lijn van het Nieuwe inzamelen en het principe “de vervuiler betaalt” is het wenselijk om 
voor afvalstromen die niet hergebruikt maar verbrand worden, een tarief te heffen. Grof 
huishoudelijk afval wordt voor het grootste deel verbrand. 
• Betaalde stromen tegen een eenheidstarief
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In de huidige situatie betaalt men bouw- en sloopafval per 10 kg, asbest per m2 en 
autobanden met velg per stuk. Voorgesteld wordt om een eenheidstarief per 10 kg in te 
stellen voor de betaalstromen.

Om het toegangsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen worden de mogelijkheden van 
een volledig geautomatiseerd toegangs- en weegproces nog onderzocht.

Bijlagen:
1. 1e monitoring  samenwerking Bedrijfsvoering BLNP 
2. Eindrapport Rigo
3. Memo Risico's Informatieplan okt 2017
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