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Geachte leden van uw raad, 

Het zal ongebruikelijk zijn om terug te komen op genomen besluiten. Maar als besluiten op 
onjuiste gronden worden genomen is dat wel noodzakelijk. 

1. Visietraject 
Tijdens de inspraakronde ben ik over agendapunt 6 afgekapt. Uw burgemeester vond 
zelfs dat ik ondemocratisch bezig was, het omgekeerde is waar. In bijlage treft u de tekst 
aan die ik feitelijk had willen uitspreken. 
Een raadslid van D66 vond dat de breed gedragen maatschappelijke discussie 
democratisch was verlopen. Maar hij heeft niet gehoord wat ik wilde zeggen. En naar mijn 
mening heeft hij het probleem ook niet begrepen of willen begrijpen. 
Het gaat er niet om of er niet hard gewerkt is. Dat is er. 
De vraagstelling aan de insprekers bij vraag 16 en 17 was verkeerd. En dat hadden 
ervaren interne en externe beleidsmakers, maar ook bestuurders horen te weten. 
Misschien hebben de beleidsmakers er wel opgewezen. Maar de bestuurder is voor de 
onjuiste vraag en feitelijke misleidende vraagstelling bestuurlijk en politiek 
verantwoordelijk. In het rapport van Keppelmedia staat: Het was geen keuze voor een 
bepaald ontwikkelingsmodel, maar een keuze voor argumenten die door het 
gemeentebestuur worden betrokken bij de keuze voor een passend ontwikkelingsmodel. 
Bij scenario 4 staat dat we na 2025 buiten de bebouwde kom van Leusden en Achterveld 
op zoek gaan naar ruimte voor 1500 nieuwe woningen in 15 jaar. Dit is meer dan de eigen 
behoefte en speelt in op de grote vraag in de regio Amersfoort. 
Die stelling is helemaal niet waar, blijkens de huidige bevolkingsopbouw. . 
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In de leeftijdscategorie 20-40 jaar wonen er in Leusden circa 2.000 inwoners te weinig 
voor een evenwichtige opbouw. Daarvoor zijn circa 1.000 woningen nodig, los van de 
woningen voor de compensatie van de dalende woningbezetting. Als dat niet wordt 
opgelost, zit de bevolkingsdip over 10 jaar in de leeftijdscategorie 30-50 jaar. Een 
belangrijke groep voor vrijwilligers en bestuurders van verenigingen. Maar ook voor de 
handjes aan het bed. De verzorging. Maar nu al voor de bevolking van de basisscholen. 
Daarnaast zijn er nauwelijks woningen voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen. 
De groep van 10 a 20 jarigen in Leusden is nu 3.000 a 4.000 personen groot en daarvoor 
zijn in de komende 10 jaar zo'n 1.500 a 2.000 woningen nodig. Dat aantal valt bij lange na 
niet vrij in de leeftijdscategorie 75+ door overlijden of verhuizen. 
Ouderen blijven in hun te grote woning wonen, ook als er een partner, veelal de man, 
overlijdt. De woning wordt aangepast. De vrijvallende woningen, doordat ouderen wel 
naar een kleiner appartement zouden gaan, zijn te duur voor starters en jongeren. Dus als 
er woningen vrijvallen, dan worden die gekocht door wat beter gestelde 30-40+ uit de 
regio. Die willen graag wonen in het groene Leusden. Die categorie heeft veelal geen 
kinderen meer op de basisschool. De bevolkingsopbouw wordt nog schever. Het 
voorzieningen niveau gaat verder dalen. Dat is het dilemma waar Leusden voor staat en 
waar de bevolking een mening over had horen te geven. Geen argumenten vragen, 
waarop beleidsmakers en bestuurders door verkeerde vraagstelling dan zelf de toekomst 
bepalen. 
Er zijn de komende 20 jaar voor een evenwichtige bevolkingsopbouw van Leusden en 
huisvesting van eigen jongeren minimaal zo'n 2.500 a 3.000 woningen nodig. Dat heeft 
niets te maken met regionale opvang. 

De bevolking is bewust op het verkeerde been gezet om het eigen toekomstplaatje te 
realiseren. Niet bouwen in het buitengebied. Dat is ondemocratisch handelen. 

Als men werkelijk de mening daarover 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: 
A: een vitale gemeente met een evenwichtige bevolkingsopbouw en voldoende woningen 
waar ook uw eventuele kinderen en kleinkinderen een betaalbare woning kunnen 
verwerven, tegenover 
BI : niet bouwen, 
B2:beperkt bouwen, buiten de rode contour 1.500 woningen 
B3 aanzienlijke bebouwing in het buitengebied, buiten de rode contour 3.000 woningen. 
Kunt u uw mening in een percentage voor A of B I , B2, B3 uitdrukken. A en B zijn samen 
100%. 
A % en B1 % samen 100% 
A %en B2 % samen 100% 
A ....% en B3 % samen 100% 
En als er besloten wordt dat er in het buitengebied gebouwd moet gaan worden, waar 
geeft u dan met een percentage de voorkeur aan. Op een kaart 4 a 5 gebieden aangeven 
waarbij een percentage kan worden ingevuld. 
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. Als dat niet het geval zou zijn, is het ook prima. 
Maar dan is het besluit democratisch genomen op basis van eerlijke voorlichting en 
vraagstelling aan bewoners. 
Dat inzicht kan ook nu nog voor 2018 verkregen worden. Stuur iedere kiezer een 
envelope met enquêteformulier. Druk op formulier vanuit bevolkingsbestand leeftijd of 
geboortejaar, geslacht, 4 cijfers en 1 letter. Maak het formulier zodanig dat het optisch kan 
worden ingescand.. Stuur een retourenveloppe mee. 
Verloot 500 waarde bonnen a € 40 aan inzenders die op de retour enveloppe hun volledig 



postcode met huisnummer zetten, (in te leveren bij Leusdense winkels en horeca). Dat 
levert respons op. Maak duidelijk dat het een belangrijk punt gaat voor de toekomst van 
Leusden. 
Een dergelijke benadering, een aangepast vorm van een referendum, moet democraten 
aanspreken. Democratie kost geld en is beter dan chaos. 

De aangenomen motie over de woningmonitor en de vraag van wel of geen extra 
woningen in het kader van de regiobehoefte, welke vraag moet worden gesteld via de 
open voordeur, is het doorschuiven van het probleem over de verkiezingen van 2018. 

Het gevolgde inspreekproces suggereert dat het leidt naar een democratisch besluit. Maar 
door de aanpak, kan dat niet. Daar ligt het probleem. Er vindt ondemocratische 
besluitvorming plaats. De kiezer, bevolking is onjuist geïnformeerd over de consequentie 
van een keus. Dit zou niet misstaan in Rusland of China. Nu heeft een kleine groep 60+, 
circa 1,5% van de Leusdense kiezer, de toekomst van Leusden op lange termijn bepaald. 
Dat is volstrekt ondemocratisch. Maar kennelijk vindt u dat als raad prima?. Omdat u zelf 
vindt dat er niet buiten de rode contour gebouwd moet worden? 
De 347 insprekers bij vraag 4 hebben voor 61%, zijnde 213 personen, aangegeven dat er 
genoeg gebouwd moet worden om vitaal te blijven. Maar daar toe is niet besloten. 
Waarom wordt er op vraag 4 maar 347 keer gereageerd en op vraag 17 wel 428 keer? 

Bij de verkiezingen van 2014 viel ook op dat punt niets te kiezen. Zie Bijlage. 
Het besluit over het aantal woningen in het visietraject is niet te handhaven en dient door 
een beter onderbouwd besluit te worden vervangen!!! 

Persoonlijk heb ik geen enkel belang voor bouwen in het buitengebied. En zit ook niet te 
wachten op € 100.000 meer voor mijn woning t.z.t. door schaarste op de woningmarkt. 
Mij gaat het om openheid, een eerlijk proces en democratie. 

2. Nieuwe noordelijke ontsluiting Hamershof 
Bij agendapunt 8, nieuwe noordelijke ontsluiting Hamershof, had ik willen inspreken, 
omdat de raad op het verkeerde been wordt gezet. 

In het raadsadvies staat dat er op termijn 5% kans is op file, omdat de opstelstrook op de 
Burg. v.d. Postlaan te kort is. 
Maar wat betekent dat dan? Staat het verkeer vast tot over de aansluiting Burg. v.d. 
Postlaan - Hertenhoeve? Kan het verkeer nog uit het noordelijk deel Hamershofweg, 
zeker als er ook nog een grote vrachtauto voor de bevoorrading van AH staat, die geen 
kant meer uit kan door personenauto's die ook niet weg kunnen. 

De Burg. v.d. Postlaan is de uitvalsroute voor de brandweer. De brandweer mag wel links 
en recht om alles heen, maar als de linkerrijstrook door tegemoet komend verkeer wordt 
geblokkeerd, dat ook nergens heen kan, gaat het goed fout. En als de brandweer toch de 
Noorderinslag weet te bereiken via de linkerrijbaan, moet hij eerst steken omdat de bocht 
richting Groene zoom te krap is. Kortom, er worden kostbare seconden en minuten 
verloren. Een kwestie van leven of dood. 
Waarom wordt er vanuit de openbare veiligheid daar niets over gezegd door de 
burgemeester? Niet belangrijk genoeg of is het onzin? Is die kans van 5% wel 
betrouwbaar? 
En stel dat de kans over 5 jaar op file tijdens de spits al 10% zou zijn, was het dan 
onverantwoord geweest? 
In het verleden had de brandweer topprioriteit bij V.R.I's. Op grote afstand werden V.R.I's 
op Noorderinslag en Groene Zoom, maar ook Middenweg beïnvloed door een naderende 
brandweer. Maar dat werkte alleen als er voldoende capaciteit in de regeling was. En er 
geen verkeerseilanden in de weg liggen waar de brandweer niet veilig omheen kan, zoals 



bij de nieuwe aansluiting MFC Atria. Die prioriteit is afgeschaft, koste teveel en was niet 
nodig. De brandweer zet het zwaailicht en de sirene maar aan, dan komt het wel goed. 

Het probleem van de nieuwe noordelijke ontsluiting Hamershof begint niet met een 
verkeersprobleem, maar met een bestuurlijk probleem. Men wil iets op een punt 
realiseren en dan moet de situatie op een ander punt worden aangepast. En als dat 
andere punt niet op een goede en veilige manier kan worden opgelost, dan kunnen de 
getoonde plaatjes voor het eerste punt niet. Daarmee staat er bestuurlijke en politieke 
druk op de adviseur om een nieuwe situatie te creëren, die bij beoordeling niet goed is, 
zelfs onveilig kan zijn en waarbij de negatieve aspecten onderbelicht zijn. 

Toen ik 42 jaar geleden gevraagd werd, als leek op dat gebied van verkeerstechniek en 
verkeerskunde, om verkeerstellingen te organiseren, heb ik mij eerst maar eens verdiept 
hoe dat moest. Wat was het doel van die tellingen, wanneer moesten ze worden 
uitgevoerd en dergelijke? Toen ik een jaar later de eerste verkeersprognose uit 1973 voor 
Leusden onder ogen kreeg, overigens nog uitgaande van 63.000 inwoners, waren er drie 
conclusies voor mij. 
De intensiteiten van de basisvariant, de computerberekening van de intensiteiten op het 
bestaande wegennet met de dan geldende economische gegevens, lag aanzienlijk hoger 
dan de recent uitgevoerd systematische verkeerstellingen voor de gemiddelde periode. 
De groeifactoren kwamen mijn onrealistisch voor. Het autobezit zou groeien van circa 220 
auto's per 1000 personen naar 450 auto's per 1000 personen. Overigens hebben we dat 
nu vermoedelijk wel overschreden. De won ing bezetting zou nog niet zo hard teruglopen. 
Dat geheel gaf een enorme explosie van autoverkeer op een beperkt gebied. 
Er zijn toen op onjuiste gronden beslissingen genomen. 
Maar de derde conclusie was het meest schokkend voor mij. Ongeacht welke discipline, 
als deskundige is het mogelijk deels een virtuele eigentoekomst te scheppen, zonder dat 
een geïnteresseerde leek dat kan waarnemen. En daarop worden dan formele besluiten 
genomen. 
De basisgegevens wat moduleren, de groeifactoren wat omhoog of omlaag. 
Omgevingskenmerken niet of aangedikt meenemen. 
Omdat te voorkomen dient er maximale openheid te zijn!!!. Dat streef ik ook na. 

Om het probleem beter te duiden ofwel te positioneren, even een uitstapje. 
U gaat als 70-jarige naar de huisarts en vraagt een gezondheidscheckup. De dokter klopt, 
luistert, maakt een filmpje en laat bloedtesten. De uitkomst van dit eenmalige onderzoek 
is, u bent voor een 70-jarige kerngezond. De dokter heeft dan ook de verheugende 
mededeling, hij verwacht u de komende 10 jaar niet terug. 
U bent verheugt, maar nog goed van geest en knippert met de ogen. Kan zo'n uitspraak? 
Nee. Maar bij de nieuwe aansluiting voor de Hamershof wordt het zonder te knipperen 
geaccepteerd. 

Voor de capaciteitsberekening van een verkeersregelinstallatie (VRI) kan niet volstaan 
worden met 1 keer visueel tellen tijdens de spits op een willekeurige dag. 
De intensiteit van het auto en fietsverkeer is op alle dagen van het jaar anders. Dus moet 
zoveel mogelijk van de gemiddelde intensiteit worden uitgegaan, met kennis van de 
standaardafwijkingen. De gemiddelde intensiteit van autoverkeer lag in het verleden eind 
maart - april en rond september. Die periodes kunnen door de klimaatverandering wat 
naar voren en achteren verschoven zijn. De intensiteit in november, december, januari lag 
gemiddeld circa 10% hoger dan het jaargemiddelde. En in mei, juni zakte de intensiteit tot 
5 a 10% onder het gemiddeld, om in de zomer maanden te dalen tot wel 20 a 25% onder 
het gemiddeld. Maar die percentage zijn niet alleen afhankelijk van het seizoen, maar ook 
van de bevolkingsopbouw. 
De conclusie hieruit is dat de intensiteit op de teldag 9 mei 2017 al 15% lager kan, c.q. zal 
liggen dan in de komende wintermaanden. Er is geen aanwijzing dat die telgegevens zijn 



gecorrigeerd voor de seizoensinvloed. Dus de komende wintermaanden valt de file met 
een kans van 5% al te verwachten. Deze visuele telling is ook niet te controleren op 
juistheid vanuit een gelijktijd gehouden mechanische telling. 
De huidige mechanische tellingen, eind juni en begin juli, zeggen dus niets over de 
verkeersontwikkeling. Op 10 juli zijn zelfs de schoolvakanties begonnen. Waarom wordt er 
dan op vele plaatsen mechanisch gesteld. Zinloos en kostbaar. 

De dinsdag en de donderdag gaven in het verleden de gemiddelde werkdag intensiteit 
aan. 
Dus ook hier dagen met meer en minder verkeer. Meestal 's maandagsochtends en 
vrijdagsmiddags meer verkeer dan gemiddeld. 
Op 1 of meerdere punten dient het verkeer over langere tijd mechanisch te worden geteld 
om seizoens- en daginvloeden vast te stellen, zodat visuele tellingen op een bepaald punt 
gecorrigeerd kunnen worden. Het is er allemaal niet. 

De groeifactor van 1,5% per jaar is een slag in de lucht. In het afgelopen jaar lag die op 
de hoofdwegen op 2 % en dit jaar en volgend jaar wordt een verdere intensiteittoename 
van enige procenten verwacht door de economische groei. 
Daarnaast is er iets plaatselijk aan de hand. Het huis van Leusden wordt gebouwd. Op 
het moment van tellen waren er wel bouwvakkers, maar die komen voor 7.30 uur en zijn 
om 16.30 uur vertrokken. Aan en afvoer van bouwmaterialen levert minder verkeer op dan 
de aantrekkende werking van het gemeentehuis, Voila, sociaal plein (Larkislaan 2). En 
daar komende de nieuwe appartementen nog bij. Los van de algemene autotoename, zal 
dat een extra productie en attractie opleveren. 

In de toelichting op het besluit Huis van Leusden punt 6.2.2. staat: 
6.2.2 Verkeersgeneratie 
Het is noodzakelijk om de toekomstige verkeersgeneratie in kaart te brengen en dus de 
bedrijfsbestemming zo goed mogelijk te specificeren met 'Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie' (CROW publicatie 317). Onderstaand de resultaten van die 
berekening. 
" De gemeente heeft aangegeven dat de te verwachten verkeersgeneratie met de 
realisatie van het 'Huis van Leusden', in combinatie met de revitalisatie van overige 
centrumfuncties, in het gebied naar schatting 660 motorvoertuigen per etmaal betreft 
(werkdaggemiddelde). De verkeersintensiteiten zorgen voor een lichte toename van de 
verkeersbewegingen op 't Erf, De Smidse en De Mulderij. In onderstaande tabel staan de 
te verwachten intensiteiten, uitgesplitst naar de huidige situatie en de situatie in 2026 mét 
het 'Huis van Leusden' en de centrumfuncties. 
Verkeersgeneratie (weekdaggemiddelden) 2015 - mvt/etmaal 2026 - mvt/etmaal 
Parkeerdek 1.000 1.100 
De Smidse 3.900 4.590 
1 Erf 3.700 4.380 
De Mulderij 3.500 4.105 
Figuur 6.3: huidige en te verwachten verkeersintensiteiten plangebied " 

In deze staat wordt de intensiteit op de Burg. v.d. Postlaan node gemist. 

Dit is een verwarrende tekst. Het lijkt of de Hamershof, inclusief Huis van Leusden, 660 
mvt per etmaal genereert. Maar het is de toename van de productie van het Huis van 
Leusden, zoals blijkt uit de toename van de intensiteit op verschillende wegen. Deze 
toename lijkt realistisch, gezien het feit dat Voila en Larikslaan 2 ook intrekken in het Huis 
van Leusden en er 30 koop appartementen en 29 of 50? zorg appartementen komen. 
Tegenover productie staat attractie. Een gebied trekt ook verkeer aan. En per 24 uur is de 
productie en attractie min of meer gelijk. Het zwaartepunt van de Leusdense bebouwing 
ligt voor iets meer dan de helft ten noorden van de Noorderinslag. De externe ontsluiting 



naar A28 en Amersfoort zal lopen via de Noorderinslag. Gerekend wordt dat de 660 extra 
auto's naar de Hamershof voor 330 stuks komen en gaan naar Noorderinslag en voor 330 
stuks komen en gaan naar rotonde Burg. v.d. Postlaan - Clarenburg. Uitgaande dat 9% 
hiervan in de spits wordt afgewikkeld, krijgen de autorichtingen 3 en 7, alsmede 4 en 6, bij 
de VRI Noorderinslag - Burg v.d. Postlaan 30 MVT meer te verwerken. 

Uit de notitie benodigde opstellengte VRI Noorderinslag - Burgemeester van der Postlaan 
in relatie tot locatie noordelijke aansluiting winkelcentrum Hamershof 23 mei 2017, 
kunnen de volgende intensiteiten worden berekend via een eenvoudige aftreksom. 

Ochtendspits 2027 Avondspits 2027 
richting productie H v L productie H v L 
4 5 8 
6 7 j4 

12 12 

Ochtendspits 2027 Avondspits 2027 
attractie H v L attractie H v L 

3 1 1 
7 4 3 

5 4 

De productie van 12 auto's per uur in de spits blijft al fors achter bij wat verwacht zou 
mogen worden. Maar tijdens de ochtendspits worden t.z.t. ten opzichte van nu maar 5 
extra auto's aangetrokken. In de avondspits zijn het maar 4 auto's. 
Dus naast dat de basis telgegevens te laag zijn en de algemene groei laag is ingeschat, is 
de toedelen van verkeer door het Huis van Leusden aan de VRI onrealistisch laag. 
Maar volstrekt onlogisch is dat het Huis van Leusden op de Noorderinslag bij de Burg. v. d 
Postlaan doorgaand autoverkeer genereert. Richting 8 ochtendspits 5 auto's meer en in 
de avondspits 7 auto's meer. Hoe werkt dit. Een leek zal het niet opvallen. 

De ene activiteit heeft invloed op de andere. 
Uit de notitie benodigde opstellengte VRI Noorderinslag - Burgemeester van der Postlaan 
in relatie tot locatie noordelijke aansluiting winkelcentrum Hamershof, valt nog iets op. 
Worden de intensiteiten voor de richting 4 en 8 in de avondspits bij elkaar geteld, zijnde 
393 + 317= 710 mvt/uur, dan ontstaat de autostroom naar de rotonde Torenakkerweg -
Noorderinslag. Dat is elke 5 seconde een auto. De fietsers en voetgangers op de rotonde 
hebben op twee plaatsen voorrang op die autostroom. Dat kan filevorming geven en 
verkeer dat voorbij de Burg. v.d. Postlaan stilstaat. 

Er zijn nog twee andere punten. 
Het langzame verkeer (fietsers en voetgangers) hebben in de verkeersregeling op het 
punt Noorderinslag - Burg. v.d. Postlaan een dubbele groenfase bij de oversteek van de 
Noorderinslag ter bevordering van het langzame verkeer. Dat vraagt extra tijd. Maar de 
intensiteiten van het langzaam verkeer zijn niet geteld. 
Op vele kruispunten in Leusden had het openbaar vervoer prioriteit in de regeling. Op 
basis van waarneming heb ik de ondruk dat die prioriteitsregeling niet meer of niet meer 
goed werkt. Een bus staat plotseling voor de stopstreep stil. 
In hoeverre deze gegevens in het coconbestand zijn opgenomen, is onbekend. Als de 
dubbele realisatie voor het langzame verkeer en de prioriteitsregeling voor de bus wordt 
geschrapt om capaciteit voor de auto te creëren, kan dat natuurlijk. Maar dat is een 
drastische beleidswijziging van eerder door de raad genomen besluiten. 

Bij de bepaling van de noodzakelijke opstellengte op de richtingen 4 en 6 is niet de 
cyclustijd van de regeling opgegeven. Een cyclustijd van 1 minuut is gebruiksvriendelijk. 



Een cyclustijd van 1V2 minuut zit op de grens van gebruiksvriendelijkheid en een cyclustijd 
van 2 minuten is niet aanvaardbaar. Verkeer gaat dan door rood rijden. 
De dubbel realisatie van het langzame verkeer (voetganger en fietser) over de 
Noorderinslag vraagt ongeveer 30 seconden aan tijd. Bij een cyclustijd van 1 minuut of 60 
seconden blijft er voor het overige verkeer te weinig tijd over. De flexibele cyclustijd gaat 
dan naar 1% minuut. 
Dat worden dan 40 cycli per uur. 
Volgens de eerder aangehaalde notitie benodigde opstellengte VRI Noorderinslag -
Burgemeester van der Postlaan, in relatie tot locatie noordelijke aansluiting winkelcentrum 
Hamershof van 23 mei 2017, is de belasting op 

richting ochtendspits 
4 ~ 123 
6 221 

avondspits 
393 
213. 

De 393 auto's in de avondspits moeten dan in 40 cycli worden afgewikkeld. Per cyclus 
dus gemiddeld 10 auto's. Dat geeft een rij van gemiddeld circa 70 meter. Daarmee staat 
de staart van de file voorbij het einde van richting 6, linksaf naar Noorderinslag. Auto's 
kunnen dan de linksafstrook niet bereiken. Dat gebeurt reeds in de huidige situatie. Maar 
vereffent zich nog wel weer met 2 a 3 cycli. 
Maar in de gewijzigde situatie wordt het autoverkeer vanaf Mulderij linksaf de Burg. v.d. 
Postlaan naar de Noorderinslag geblokkeerd. Er staan auto's op de richtingen 4 en 6. 
Chaos op de Mulderij. Het verkeer kan de Hamershof noord niet uit, maar op zeker 
moment ook niet meer in. Een rampscenario voor de brandweer. 
En wat te denken van een auto die vanaf de Burg v.d. Postlaan uit zuidelijke richting 
linksas de Mulderij in wil. De eerste auto moet zachtjes rijden om op de heel korte 
linksafstrook te komen. Een soort links inparkeren op een drukke doorgaande weg. En 
dan wachten dat er geen verkeer meer is vanaf de Noorderinslag. En dan de fietsers. Niet 
te ver doorrijden, want dan worden fietsers geblokkeerd, maar wel voldoende doorrijden, 
anders wordt de achterkant er afgereden. 
En als dat allemaal niet snel lukt staat er een auto achter voor dezelfde beweging. Maar 
die blokkeert de doorgang naar de opstelstroken 4 en 6. 

In de eerder aangehaald notitie staat:" Voor het toekomstige verwachte verkeersaanbod 



(2027) is de (huidige) beschikbare ruimte tussen de Noorderinslag en de noordelijke 
aansluiting naar het winkelcentrum onvoldoende om de wachtrij voor de verkeerslichten -
zonder aanpassing van de verkeersregeling - te kunnen opvangen. Dit kan betekenen dat 
- in het geval de wachtrij voorbij de aansluiting naar de Mulderij komt - het verkeer vanaf 
het winkelcentrum niet (naar links) kan uitrijden." 
En wat cryptische omschrijvingen hoe het opgelost kan worden. Aanpassingen van de 
regeling betekent geen dubbele realisatie voor het langzame verkeer en geen prioriteit 
van het OV?. 
Maar dan nog zal de linksaf beweging vanaf Mulderij niet kunnen en verboden moeten 
worden. Dan zit het noordelijk deel van de Hamershof op slot. 
Verkeer van Mulderij naar Noorderinslag moet eerst rechtsaf en bij de rotonden Burg. v.d. 
Postlaan - Clarenburg omkeren of via de Hamersveldseweg eveneens in zuidelijke 
richting rijden. 

De raad wordt geadviseerd nog maar eens heel goed na te denken over het genomen 
besluit. De gegevens waarop het besluit is genomen, zijn zeer twijfelachtig. 

3. Fiets en openbaar vervoer. 
Over het openbaar vervoer is veel ophef. Voor de snelle eclectische fiets, speed 
pedelecs, moeten snelle fietspaden worden gemaakt. Een snelle e-bike valt in de 
categorie bromfiets. Kan tot 45 km/uur. Mag dus binnen de kom niet op fietspaden. Op 60 
km/uur wegen buiten de kom ook niet op fietspaden. 
Maar kijk eens naar het hier en nu. 
Bij de nieuwe noordelijke ontsluiting van de Hamershof wordt het fietsverkeer simpel 
geblokkeerd door een vrachtauto, die in het gunstigste geval naar recht gaat. Naar links 
komt die vrachtauto al helemaal niet weg. 

Een moeder met een kind op de fiets, die gelukkig niet met de auto boodschappen gaat 
doen, moet haakse bochten maken bij de oversteek over de Burg. v.d. Postlaan. Zoek het 
maar uit. 



Bij de aansluiting Hamersveldseweg - Burg. De Beaufortweg hetzelfde. Zoek het maar uit 
hoe er veilig overgestoken moet worden En parkeerplaats is belangrijker dan veiligheid 
voor fietsers. 

En wat te denken van de aansluiting Torenakkerweg-Asschatterweg. De fietser heeft wel 
voorrang, maar moet zijn nek achterste voren draaien om te kijken of er voorrang wordt 
verleend. Voorrang hebben is wat anders dan voorrang krijgen. 
En de (snelle) fietser door de Biezenkamp?. Als er markt is of evenement, dan zoekt de 
gewone fietser het ook daar maar uit. 
Beleid opschrijven is iets anders dan echt uitvoeren. 

En over het openbaar vervoer wordt veel gesproken, maar inhoudelijk kennis lijkt niet zo 
voorradig. Vandaar wat feiten. 
Een lijnbus kost iets van € 120,00 per uur, incl. 6% b.t.w. Vermoedelijk is het wat 
goedkoper, maar het gaat niet om het laatste cijfer achter de komma. € 120,00 per uur 
rekent makkelijk, want het ook € 2,00 per minuut. 
Die kosten bestaan uit loonkosten met overhead en materieelkosten. 
Als een bus in een uurfrequentie van A naar B rijdt en weer terug vanaf 7.00 uur en om 
24.00 uur bij B eindigt, dan kost dat dus voor die werkdag € 2040,00, afgerond € 2.000. 
En afgerond zijn er 250 werkdagen. Dus kost deze dienstverlening € 500.000,00 per jaar. 
Dat moet door subsidie en voldoende reizigers worden gedekt. Maar zo simpel is het niet. 

Een chauffeur heeft rusttijd nodig. Kan moeilijk even de bus naast de kant van de weg 
stilzetten om een boterham te eten of zijn behoefte te doen. De rijtijd voor de chauffeur is 
per uur circa 50 minuten en daar gaat nog wat vanaf voor het wegzetten van de bus op 
het eindpunt. 
Als de rit langer wordt dan 47 minuten is de chauffeur niet in te zetten op de volgende rit 
van A naar B en terug. Maar als de rit korter is, dan zit de chauffeur niets te doen. Daarom 
worden bussen op allerlei manieren doorgekoppeld naar andere bestemmingen. Treedt er 
in Leusden vertraging op, dan werkt dat door in Bunschoten of Nijkerk of omgekeerd. 
Buiten de spitsen wordt vaak een economische rittijd gerealiseerd, maar tijdens de spits 
gaat het fout. De bus loopt allerlei vertragingen op bij Verkeersregelinstallaties. (V.R.I.) 
Bij een V.R.I zonder regelbeïnvloeding kan een bus nog net einde groen mee. Maar als 
dat niet lukt, dan mag de bus bij een cyclustijd van 1!4 minuut zo'n minuut wachten tijdens 
de spits. Gemiddelde verliestijd 30 seconde of € 1,00. Is dat nu erg? Ja. 
De indruk bestaat dat de prioriteitregeling voor het openbaar vervoer in Leusden niet meer 
werkt. Lijn 17 passeert in Leusden 13 V.R.I's. Het verlies wordt niet te somber 
aangenomen op 20 seconden gemiddeld per V.R.I. Er rijden 4 bussen per uur tijdens 2 
spitsuren 's ochtends en 's middag. Dat is een verlies van afgerond € 70,00 per dag 
(13*0.33*4*2*€2). En op jaarbasis van € 17.000. Maar het grootste probleem zit in het 



extra inzetten van bussen als de rittijd wordt overschreden. 
Slecht tijdens een heel korte waarneming op 17-07-2017 om 8.15 - 8.35 (tijdens 
zomervakantie) moesten 5 bussen van de 10 bussen van lijn 17 bij de Burg v.d. Postlaan 
en Hamersveldseweg stoppen voor de stopstreep en kreeg conflicterende richtingen eerst 
groen. Er was zeer weinig verkeer, waardoor de andere bussen tijdens wachtstand groen 
door konden rijden. Wel waren 4 bussen meer dan 5 minuten te laat. 
Leusden kan veel betekenen voor openbaar vervoer, door zelf maatregelen te nemen. Het 
betrouwbaar laten uitvoeren van ritten. 

Het niet aanbieden van een behoorlijke infrastructuur voor het openbaar vervoer in 
Tabaksteek heeft grote gevolgen. De bus rijdt nu over een 30 km klinkerweg met voorrang 
voor de zijwegen. Los van de haltertijd, zal de snelheid nu iets van 20 a 25 km/uur zijn. Bij 
een goede infrastructuur was dat 45 a 50 km geweest. Verschil 5 m/sec. Ach, wat is het. 
In Tabaksteeg gaat het om minimaal 600 meter met beperkte snelheid. Dat is voor elke rit 
een vertraging van 2 minuten. Nu 2 bussen per uur visa - versa, over 17 uur per dag en 
250 werkdagen geeft economisch verlies van € 68.000 en dat jaar na jaar. 
De bus mag bij de aansluiting met de Ponbaan voorrang geven op Car transport. Kan het 
nog tegenstrijdiger. Bij de spoorwegovergang geen prioriteit, ook niet bij de Zuiderinslag 
en Burg. v. d. Postlaan. En of het bij de Groene Zoom - Noorderinslag nog werkt is de 
vraag. 

Een ander probleem, is het rijden met lege bussen. Een bus dient voldoende passagiers 
op te leveren. Is de bezettingsgraad te laag, dan geen bus. 
De bezettingsgraad op lijn 77 was te laag buiten de spitsen en er zijn en waren geen 
mogelijkheden om passagiers bij de hoek Heiligenbergerweg - Groene Zoom te laten 
overstappen. Dat had en heeft al jaren geen prioriteit voor Leusden. Het opheffen van lijn 
77 is gewoon het gevolg van beleid van Leusden. Men kon het al jaren zien aankomen. 
De bus 217 rijdt 's ochtends vanaf het station met een zekere bezetting, maar leeg terug. 
En 's middags is dat omgekeerd. Dat had anders gemoeten en gekund. Openbaar vervoer 
is op een slimme manier inzetten van middelen. Maar daarvoor is kennis nodig. 

4. Vonnis UTR16/5536. 
Tijdens de raadsinspraak op 5 juli 2017 heb ik verwezen naar vonnis UTR16/5536. 
Daarbij heb ik aangegeven dat de gemeente Leusden een rekening krijgt van € 500.000. 
In 2016 werd ik geconfronteerd met de verordening WMO Leusden 2015. In die 
verordening, maar ook in de huidige verordening, wordt op een, naar mijn oordeel, 
onacceptabele manier bezuinigd op WMO huishoudelijke hulp. De minder 
draagkrachtigen krijgen de rekening gepresenteerd en mogen prestige projecten gaan 
betalen. 
Dat is feitelijk ook de aanleiding om de afgelopen maanden naar besluiten van Leusden te 
kijken. Hoe open en democratisch worden in Leusden besluiten genomen. 
Niet democratisch en niet open. Zaken worden niet of versluierd gepresenteerd, zonder 
dat duidelijk wordt wat de consequentie zijn. 

Ook in de huidige verordening WMO Leusden worden zaken versluierd geregeld die niet 
kunnen. 
Iemand die een hoger bruto inkomen heeft in 2015 - 2016 dan 120% van een 
norminkomen WMO komt niet in aanmerking voor maatwerk huishoudelijke hulp. 
Ondertussen is de norm zelfs verlaagd naar 120% van het bruto minimumloon. 
De gemeente mag geen inkomenspolitiek voeren. Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat 
de gehanteerde norm ook aanvaardbaar is. 
De rechter heeft bij vonnis het onderdeel huishoudelijke hulp tegen gereduceerd in de 
verordening WMO Leusden 2015 onwettig verklaard. Dat is gebeurd op basis van het feit 
dat de eigenbijdrage voor huishoudelijke hulp tegen gereduceerd niet in de verordening 
was opgenomen. Dat feit was de eenvoudigste manier om de WMO verordening op dat 
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punt buitenwerking te stellen. Daardoor is de rechter niet toegekomen aan de toetsing of 
de gemeente inkomenspolitiek toepast en of de gehanteerde norm is onderbouwd. 
Daarover zal verder worden geprocedeerd. De wet is er duidelijk over en de C.R.v.B heeft 
er al uitspraken over gedaan. De persoon waarvoor de procedure was gestart betaalde 
aanvankelijk € 100,00 per 4 weken. Nu nog, op basis van belastbaar inkomen, € 4,97 per 
4 weken. 
Ook in dit geval is de raad misleid. 
In ieder geval zal de gemeente Leusden voor alle circa 120 personen, die in 2015 en/of 
2016 huishoudelijk hulp tegen gereduceerd tarief hebben gehad, een nieuwe besluit 
moeten nemen en maatwerk huishoudelijk hulp moeten aanbieden. Doet de gemeente 
Leusden dat niet, dan ontstaat er rechtsongelijkheid. En ondemocratisch handelen. 
Uit de raadsstukken van Leusden blijkt dat de uitspraak de gemeente Leusden € 500.000 
gaat kosten. 

5. Milieuvervuiling. 
Nu ik toch naar u als raad aan het schrijven ben, nog het volgende. 
Zover ik kan beoordelen, vindt er (vermoedelijk) al enige jaren op 1000 a 4.000m2 

milieuvervuiling plaats. Gevaarlijke stoffen, PAK's, logen vermoedelijk uit. In ieder geval 
wordt een milieuvergunning, die de gemeente Leusden zichzelf in het verleden heeft 
gegeven, overtreden. 
De oorzaak is een besluit over een situatie op de ene plaats, zonder voldoende of 
ondeskundig onderzoek naar de gevolgen op andere plaatsen. Het lijkt symptomatisch 
voor de gemeente Leusden. 
Verder kan en wil ik er niets over zeggen. 

R.J. de Pee 

weggen waterbouwkundige, 
Verkeerstechnicus en verkeerkundige. 

bijlage: tekst die ik had willen uitspreken op 5 juli 2017 tijdens raadsvergadering. 

Deze brief is per e-mail ook verstuurd naar: 
w.vanhell@kpnmail.nl cu-sgp 
carlosgenders@gmail.com w d 
i.pomvanherpen@tiscali.nl pvda 
i.vanhalderen@leusdenraad66.nl d66 
barto.piersma@gmail.com cda 
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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 a 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. 



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 ofwel 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. 


