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HOE RUIMTELIJKE ORDENING KAN LEIDEN TOT WANORDE IN DE RUIMTE.

Dat de titel welke u boven mijn bijdrage mag plakken.
Geachte Raadsleden, college B&W en anderen hoorders,
Meneer de voorzitter,
Met goede moed verliet ik uw vergadering van 21 september jl. Ik leefde in de absolute
veronderstelling dat er Raadsleden op mijn uitnodiging zouden ingaan.
Het onderwerp toen was en impliciet vandaag is de herinrichting RKBS Rossenberg in onze prachtige
wijk Rozenboom.
Een piepklein beetje verdrietig werd ik omdat niemand van u kennelijk behoefte had op mijn
uitnodiging in te gaan. ik heb helemaal niets van u gehoord.
Dat beetje verdriet werd groter toen één van uw raadsleden, nota bene een wijkgenoot, mij bezwoer
dat hij zich nergens inhoudelijk mee wil bemoeien, dat is fraai dacht ik toen ; hij zit straks ook tegen
een nokhoogte aan te kijken van een huis welk volstrekt niet past in onze wijk.
Een collega Raadslid maakte het verdriet nog groter door tijdens de informatieavond in de
Marcuskerk tegen mij te zeggen, dat HIJ ( dat raadslid dus ) de daar gepresenteerde tekeningen
werkelijk prachtig vond.
Hij had kennelijk niet in de gaten dat er aan de Oostkant van RKBS een kavel wordt uitgegeven waar
een huis is ingetekend welk m.i. eerder het woord abces verdient, dan dat op een fatsoenlijke wijze
die ruimte wordt geordend en het zal u bekend zijn wat een goede arts met een abces doet.
Hij had ook niet in de gaten dat zowat het dubbele aantal meters meer wordt uitgegeven dan ooit
afgesproken en dat daarmede het hele zuidelijke deel van het park , niet alleen al dat groen, bomen
en jonge aanplant verdwijnt, maar het zal u niet verbazen dat daarmede egels, konijnen, eekhoorns,
vleermuizen en een verscheidenheid aan vogels in één klap weg is.
Maar het kan nog veel bonter meneer de voorzitter en dat is de brief van het college B&W aan uw
Raad, genummerd 2017-06 welke bij u geagendeerd stond op 2 november, het college heeft het plan
vrijgegeven voor verdere behandeling.
Deze brief van het college staat bol van onzuiverheden en feitelijke onjuistheden;
Citaat: “ de parkstructuur wordt gerespecteerd en hersteld “ Wat ? respect voor de parkstructuur ? u
haalt 10-tallen bomen weg, dus wat voor soort respect is dat dan vraag ik u ?
Citaat: “De parkstructuur wordt hersteld” Wat ? wordt hersteld? Als je iets herstelt moet er eerst iets
kapot zijn; inderdaad u maakt het hele park kapot i.p.v. dat u het herstelt.
Ik roep u wederom op om niet blind achter beursgenoteerde bouwonderneming Heijmans aan te
rennen met in dit geval slechts één doel: het deficit van gebiedsontwikkeling Biezenkamp te
beperken, daar MAG u naar mijn oordeel niet mee instemmen.

Voorzitter, de gemeenteraad wordt geacht te RADEN en als u niet begrijpt wat ik bedoel dan zou ik
van Dale er eens op naslaan als ik u was. Is u dat niet genoeg kunt ook de geschiedenisboeken
induiken en komt u al snel uit bij Aristoteles.
Een wijkgenoot vertelde mij een poosje terug dat het hem voorkomt dat het college meer oog heeft
voor mensen die nieuw in Leusden komen wonen dan mensen waar van sommigen al meer dan 30
jaar in dit prachtige dorp wonen.
Die opmerking werd bij mij inmiddels nog eens versterkt toen ik kennis nam van de onrust in de Fliert
en publicaties inzake de Tabakssteeg en met name dit laatste moet u iets zeggen.
En toen ik het recente interview met wethouder Overweg las , waar hij de Noodklok luidt : citaat:
“zorgen over gevoelens van onvrede, onrust en afkerigheid bij bewoners” dank je de koekoek, hoe
zou dat nu toch komen, wethouder Overweg, vraag ik via u meneer de voorzitter .
De conclusies lezend uit het net verschenen rapport www.raadslid.nu over uw functioneren , ja dan
mag u zich best wat vaker later raden, is mijn inschatting.
Voorzitter ik rond af,
Ik heb het college al eerder het ei van Columbus aangereikt om tot een zorgvuldige doch eenvoudige
oplossing te komen; overigens het u aangereikte document van omwonenden Rossenberg geeft al
een prima opstap voor nader overleg. Ik roep u nogmaals op ons serieus te nemen.
Ik mag u, namens een groeiende groep inwoners van Leusden en gemandateerd door egels,
vleermuizen, bonte specht, konijnen, eekhoorns en wat iets meer is aan dier en boom en
struikgewas goede feest dagen toewensen, u wijsheid in uw besluitvorming toedichten en bovenal
veel heil en zegen voor het jaar 2018 in de verwachting dat u zich veel laat RADEN en de Leusdense
ruimte zo ordent zodat het geen wanorde wordt in die ruimte.
Dat alles bezie ik ook al in het licht van de komende verkiezingen en zie uit naar 21 maart,
Ik dank u voor uw aandacht.

