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Aan de leden van de Raad, 

P/a de griffier en de voorzitter van de Raad,  
 
 
Geachte leden van uw raad,  
 
Als dit voorstel, ondanks alles wat hieronder staat, toch wordt aangenomen, dan verzoek ik 
de voorzitter van de raad het besluit ter vernietiging aan de Kroon voor te leggen op basis 
van art 273 van de gemeente wet.  

1. U gaat een besluit nemen over de toekomst van Leusden, dat feitelijk al bij de 
verkiezingen van 2014 is genomen.  
Of was die verkiezing, dat besluit toch niet zo democratisch?  
In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen staat dat er niet hier en niet daar 
buiten de rode contour wordt gebouwd. Alleen in het verkiezingsprogramma van de CU-
SGP staat enige ontsnapping.  
Elke politiek partij die iets anders zou zeggen, pleegde politieke zelfmoord. De andere 
partijen zouden als hyena’s erop zijn gedoken voor politiek gewin. En de media, 
onderaanvoering van Nieuw Knalgroen, zouden meedoen.  
Als kiezer kon ik niet meer doen dan bij het kruisje, niet bouwen over het Valleikanaal of 
ten zuiden van Schoolsteeg, mijn hokje rood maken. En een kruisje en een hokje op het 
stembiljet mag niet. En daarmee was mijn stembiljet feitelijk ongeldig.  
Weinig democratisch, terwijl toch 3 partijen het woord democratie in hun naam hebben 
staan en de twee andere partijen zich ook democratisch noemen. De d staat voor 
dictatuur.  
 

2. In de woonvisie 2016 is besloten  
“Leusden is en blijft een vitale en krachtige woongemeente met een daarbij horend 
voorzieningenniveau en kiest voor een centrum dorps/klein stedelijk woonprofiel gericht 
op het aantrekken en binden van jonge gezinnen. 
Tot 2025 is inzet een versnelling van het woningbouwprogramma met een bandbreedte 
van 1.000 - 1.200 woningen, zodat het inwoneraantal in deze periode minimaal stabiel 
blijft op het huidige niveau”  
 
Die aantallen zullen alleen de daling van de woningbezetting compenseren. Jongeren 
zullen nog steeds geen huis vinden en uitwijken naar elders. Het aantrekken en binden 
van jonge gezinnen op deze manier is een politiek verzinsel.  
 
Verder staat er: 
” Centraal staat de vraag of het inwonertal van Leusden na 2025 verder moet kunnen 
doorgroeien tot bijvoorbeeld 35.000 inwoners om zo het voorzieningenniveau in de 
toekomst te kunnen handhaven en een vitale en krachtige gemeente te blijven”. 
En iets verder op staat:” Dit betekent niet dat verdere woningbouw buiten de rode contour 
ook zal plaatsvinden.” 
 
Een groei van 5.000 inwoners betekend de bouw van 2500 woningen. We hebben ook 
nog te maken met een verdere terugloop van de woningbezetting. Voor 2500 woningen is 
een gebied nodig dat iets kleiner dan het gebied tussen Randweg - Noorderinslag en 
Groene Zoom- Middenweg. Dat gebied is er niet binnen de rode contour. Wordt het dan 
woningbouw onder de grond of bijvoorbeeld de villa’s tussen de Holm en de Heerd slopen 
en over een afstand van 300 meter een appartementenflat bouwen van 10 meter hoog 
met 500 appartementen en dat 5 keer. Dat zal het niet worden.  
Zonder dat het de bevolking duidelijk is geworden, heeft u al gekozen voor een niet vitale 
gemeenschap. Een gemeenschap waar op termijn geen vrijwilligers en bestuurders zijn 
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voor verengingen en geen handjes om ouderen en gehandicapte te helpen. U heeft als 
Raad besloten dat er geen ruimte is.  
 
Maar er is een briljante oplossing bedacht om uw eigen probleem op te lossen. Een breed 
maatschappelijke discussie hoe het verder moet. Dat is raar, want u heeft al besloten. 
Geen vitale gemeenschap, het landschap is te waardevol.  
 

3. Aan de breed maatschappelijke discussie hebben ongeveer 650 inwoners meegedaan. Er 
is ook dubbeltelling. Dat is circa 3% van de Leusdense kiezer. Als het een referendum 
was geweest, was het onmiddellijk de prullenbak ingegaan. Maar nee, het is leidend voor 
het besluit dat u gaat nemen en al twee keer heeft genomen.  
Bij vraag 17, over scenario 4, die de bezoekers aan de bus is voorgelegd, is iets zeer 
vreemds.  
Er hebben 508 mensen een reactie gegeven via de bus. Volgens het overzicht hebben 
428 mensen gereageerd bij vraag 17. Maar als de antwoorden bij de subvragen worden 
opgeteld, dan komt men op 586 antwoorden. Een aantal vragen zijn tegenstrijdig met 
elkaar. Als subvraag 17.1 positief wordt ingevuld, is dat strijdig met vraag 17.9, niet 
bouwen in het buitengebied. Datzelfde geldt voor de subvragen 17.2, 17.3, 17.7 en 17.10. 
Tel 17.1, 17.2, 17.3, 17.7 en 17.10 bij elkaar en men komt op 226 positieve antwoorden 
voor scenario 4. Bij subvraag 17.9 wordt 310 keer negatief gereageerd op scenario 4. Dat 
beeld kan helemaal niet, want 226 + 310 = 536 , terwijl er 428 personen een mening 
hadden. Worden de percentage van vraag 17 bij elkaar geteld, dan komt men op 135%.  
Dus de conclusie dat 72% van de insprekers tegen scenario 4 zouden zijn, is een 
gemanipuleerd percentage. Maar stel dat 310 inwoners via de inspraak tegen scenario 4 
zouden zijn, dan is dat 1,5% van de Leusdense kiezer. En die 1,5% gaan de tepokomst 
van Leusden bepalen?  
Het zelfde beeld bij vraag 16 over scenario 3, 135% aan reacties.  
 
Maar het is nog veel erger.!! Volgens de leeftijdsgrafiek op bladzijde 9 van het rapport 
bestaat de leeftijdscategorie 60+ in Leusden uit ongeveer 28% van de bevolking boven de 
18 jaar. Terwijl de groep 60+, die hun mening in de bus hebben gegeven, 45% beslaat 
van de geïnterviewde. De mening van de groep 60+ is dus voor 50% overtrokken. Het is 
juist deze groep die verantwoordelijk is voor de volstrekt scheve bevolkingsopbouw in 
Leusden uit de periode 1975-1995. Niet bouwen in het buitengebied.  
 
Kijkende naar de uitkomst van de breed maatschappelijke discussie is er eerder bewijs 
dat de Leusdense bevolking op korte termijn voor de bouw van 2000 à 2500 woningen in 
het buitengebied op nader te bepalen plaatsen is, dan dat scenario 4 wordt afgewezen. 
Het hele onderzoek is gemanipuleerd in één richting.  
 
Als men werkelijk de mening van de bewoners had willen weten, dan hadden de vragen 
over de scenario’s als Multi-criteria vragen opgesteld behoren te worden.  
Hoeveel waarde hecht u aan een vitale gemeente met voldoende woningen waar ook uw 
eventuele kinderen en kleinkinderen een betaalbare woning kunnen verwerven, tegenover 
niet bouwen, beperkt en aanzienlijke bebouwing in het buitengebied.  
En als er besloten wordt dat er in het buitengebied gebouwd moet gaan worden, waar 
geeft u dan met een percentage de voorkeur aan. De deler van die waardeaanduidingen 
had per scenario en per persoon gekoppeld kunnen worden aan leeftijd en locatie (4 
cijfers en 1 letter postcode) van de inspreker. Daarop hadden regressieanalyse uitgevoerd 
kunnen worden. Mijn inschatting is dat er dan een heel ander beeld was ontstaan.  
 

4. U zit hier te kijken of u 3 wethouderberen broodjes ziet smeren. O, het is een wonder. 
Ondertussen zit u krokodillentranen te huilen. De bus rijdt niet meer over de route 
Beekridder - Clarenburg.  
Syntus is een commercieel bedrijf en als er betaald wordt, dan rijden ze.  
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Stel de gemeente betaalt voor de verbinding € 100.000 per jaar. Dat is iets meer dan € 3 
per inwoner per jaar. Maar via deze toekomstvisie gaat iedere inwoner wel € 100 
meebetalen aan het opknappen van de Hamershof. Dat is voor een moeder in de bijstand 
met twee kinderen € 300. Dat wordt feitelijk al via deze visie in de kantlijn besloten.  
Uw wethouder Van Beurden stelt dat het openbaar vervoer niet in de toekomstvisie is 
opgenomen, omdat het geen ruimtelijke component heeft. De bus rijdt over de weg. Maar 
het verbreden van fietspaden voor de elektrische fiets, heeft wel een ruimtelijke 
component.  
U, raadsleden en uw voorgangers, hebben een goed openbaar vervoer voor Leusden via 
de ruimtelijke component omzeep geholpen. Een goede voorziening voor de bus in totaal 
Leusden, het vrachtverkeer en een veilige ontsluiting van Tabaksteeg, is ruimtelijk 
weggestreept voor een ecologische verbindingzone voor de vermoedelijk waargenomen 
gestreepte Veenhagedis op de zandige spoorbaan.  
Door de Schammer aan te leggen is er bewust gekozen openbaarvervoersverbinding in 
noordelijke richting onmogelijk te maken. Maar mogelijk was en is er ook de hoop de 
verbreding van de A28 tegen te houden. Waarom wordt daarover niets in het 
visiedocument gezegd? Verbreding van de A28 is toch ruimtelijk en heeft effect op 
Leusden. Wat te denken van de geluidsoverlast.  
De route Horsterweg – Hessenweg, maar ook de Asschatterweg in het buitengebied zijn 
geen wegen om daarover openbaarvervoer van enige omvang en zelfs de buurtbus, af te 
wikkelen. Die buurtbus zal over een paar jaar wel sneuvelen. En dan heeft Achterveld 
helemaal geen openbaar vervoer meer. Nu is het al minder dan 45 jaar geleden.  
Als ik met de bus van de hoek Middenweg – Noorderinslag naar Woudenberg wil, moet ik 
bij de halte Heiligenbergerweg eerst de Groene Zoom noord oversteken, dan de 
Noorderinslag en dan nog de Groene Zoom zuid om veilig bij de instaphalte te komen. En 
dan komt het busje zo. Hoezo heeft openbaar vervoer geen ruimtelijke component?.  
 

5. Hoe nu verder? Een besluit nemen over een situatie na 2018, is regeren over het graf en 
de verkiezingen heen. Dus geen besluit nemen en de hete aardappel even doorschuiven. 
Maar wel zorgen dat alle eerlijke feiten op tafel komen. Dus een beter onderzoek met 
Multi-criteria vragen en analyses, maar ook de gevolgen van de volstrekt scheve 
bevolkingsopbouw van de Leusdense aangeven, feiten over werkgelegenheid, 
verkeersstromen. Wat is de financiële consequentie voor de WMO van de scheve 
bevolkingsopbouw als die gehandhaafd blijft. Waarom is u het vonnis UTR 16/5536 
betreffende de WMO nog niet meegedeeld. Er ligt een achterstallige uitgave van € 
500.000,00 op tafel. En voor de toekomst door de vergrijzing van € 300.000 of meer per 
jaar. Feiten uit raadsvoorstel met registratiekenmerk 275693. 
Zodra al die feiten eerlijk op tafel liggen kunnen politieke partijen voor maart 2018 een 
verkiezingsprogramma schrijven.  
Wilt u in een steeds minder vitaal dorp wonen met steeds hogere kosten door de 
vergrijzing en niet aanzienlijk bouwen buiten de rode contour of wel 2500 woningen buiten 
de rode contour bouwen en de planontwikkeling daarvoor in 2018 starten.  

Aan u als Raad is nu de toekomst. Ga geen politieke spelletjes spelen. Als ministers, 
gedeputeerde en wethouders de volksvertegenwoordiging onjuist en onvolledig informeren, 
is er maar 1 weg. Dat is democratie weg. 

 


