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Ondenwerp: Bouw vrijstaande woningen weiland Arnhemseweg 

Geachte bewoner van de Van Hardenbroeklaan, 

In uw brief van 30 april 2017 beschrijft u uw standpunt over eventuele bouw van enkele 
vrijstaande woningen op het weiland nabij Arnhemseweg 35. Gereageerd wordt op het 
gesprek dat is gevoerd hierover met de wethouder op 3 april 2017. U ziet geen redenen 
waarom de gemeente aan dit initiatief zou meewerken en verzoekt ons nogmaals om vast te 
houden aan de eerdere brief van 18 juli 2013. Hierin staat verwoord dat de gemeente geen 
aanleiding ziet om aan een dergelijk initiatief mee te werken omdat op grond van de 
woonvisie er tot 2022 al in voldoende plancapaciteit was voorzien. 

In 2016 heeft de gemeenteraad een nieuwe Woonvisie en daarmee nieuw 
woonbeleid vastgesteld. Een van de uitgangspunten in dit nieuwe beleid is het realiseren van 
een inhaalslag in het bouwen van nieuwe woningen in de periode tot 2025. Ons standpunt in 
de brief van juli 2013 is met het aannemen van de nieuwe Woonvisie 2016 ingehaald. De 
raad heeft besloten tot een bouwprogramma van circa 800 - 1200 woningen tot 2025. Aan 
deze visie is een lijst toegevoegd van alle bekende en mogelijk nog te 
verwachten initiatieven, waaronder dit initiatief aan de Arnhemseweg. Dit laatste initiatief 
hebben wij de status ' pm' gegeven omdat er nog geen concrete invulling aan dit initiatief is 
gegeven. 

Zoals wij hebben vermeld in onze vorige brief van 30 maart 2017 bevat de nieuwe Woonvisie 
2016 - 2025 geen belemmering meer voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. De 
nieuwe visie staat een eventueel initiatief nabij Arnhemseweg 35 dan ook niet in de weg. Wel 
zullen wij beoordelen of een dergelijk initiatief ruimtelijk inpasbaar is en op een kwalitatief 
verantwoorde wijze aansluiting kan vinden bij de bestaande kwaliteiten van de omgeving en 
of de initiatiefnemer over deze inpassing op een zorgvuldige wijze afstemming heeft gezocht 
met de omwonenden. Wij hebben u al laten weten dat wij in dit stadium (er ligt nog 
geen concreet verzoek aan ons voor) ons een invulling ter plaatse met een beperkt aantal 
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woningen op ruime kavels en met een goede aansluiting op en mogelijk versterking van de 
bestaande groenstructuur kunnen voorstellen. 
Zoals u weet hebben wij de initiatiefnemer nadrukkelijk verzocht ook met u als bewoners van 
de Van Hardenbroeklaan afstemming te zoeken. De afspraken met die met de bewoners van 
het appartementencomplex van de Frederiklaan zijn gemaakt, vinden wij te beperkt. 

Wij hebben begrepen dat tot op heden er nog geen gesprek heeft plaatsgevonden tussen u 
en de initiatiefnemer. Het staat u en de initiatiefnemer uiteraard vrij of u tot een dergelijk 
gesprek wil komen. Mocht er - ondanks het belang dat wij daaraan hechten - geen gesprek 
plaatsvinden, dan zal de initiatiefnemer moeten afwegen of hij dan alsnog een plan indient. 

Wij wachten verdere ontwikkelingen dan ook af. 

Met vriendelijke groet. 
Het college van de gemeente Leusden, 

fenburg 
directeur-secretaris 

selenberg 
leester van Leusden 

Bezoekadres: Fokkerstraat 16, LEUSDEN 
Postadres: Postbus 150, 3830 AD LEUSDEN 
Bankreknr: NL12 BNGH 028.50.04.956 
Email: gemeente@leusden.nl 

Telefoon: 14 033 
Fax: (033) 49 61 500 

Website: www.leusden.nl 


