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Betaalbaar wonen in Leusden
In de Woonvisie 2016-2025 en de daarvan afgeleide Woonagenda is neergelegd dat 
periodiek een bijeenkomst met stakeholders wordt gereorganiseerd over de 
woningmarkt in Leusden. Op 30 november 2017 heeft een eerste bijeenkomst 
plaatsgevonden met als belangrijkste invalshoek “betaalbaarheid”. Hiervoor zijn 
vertegenwoordigers van de provincie, bouwers, ontwikkelaars, adviseurs, 
verhuurders, makelaars en bewoners uitgenodigd. 
Met de bijeenkomst hebben wij inhoud gegeven aan de door u op 9 juni 2016 
aangenomen motie aangenomen met als strekking met creatieve ideeën te komen 
om het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Dat geldt volgens ons ook voor de 
vragen die u hebt gesteld met als strekking te bewerkstelligen dat meer 
huurwoningen in de prijsklasse €700 - €900 worden gerealiseerd. 

Resultaten van de stakeholderbijeenkomst
Kompanen hebben de begeleiding en verslaglegging van de bijeenkomst verzorgd.
Het verslag treft u aan in de bijlage.

Kern van de analyse in de bijeenkomst is dat Leusden een aantrekkelijke woonplaats 
is voor gezinnen. Dat is iets om te koesteren met als kanttekening dat de 
gezinssamenstelling aan verandering onderhevig is: het aantal een- en 
tweepersoonshuishoudens neemt toe en de huidige woonvoorraad sluit hier niet altijd 
bij aan.

Om aantrekkelijk te blijven is het nodig dat doorstroming op de woningmarkt 
plaatsvindt. Omdat er nu weinig mogelijkheden zijn om door te stromen naar een 
andere passende(-r) woning zijn de volgende conclusies getrokken: 

- Doorstroming vraagt om een integrale benadering (‘doorstroomtreintjes 
maken’) en nauwe samenwerking tussen WSL, ontwikkelaars/beleggers en 
gemeente.

- Het project van WSL “van groot naar fijn” is een goede bijdrage aan 
doorstroming.

- Er moeten sociale huurwoningen voor starters en goedkope koopwoningen 
(tot €225.000) worden toegevoegd aan de woningvoorraad die ook voor deze 
doelgroepen beschikbaar blijven.

- Om middel dure huurwoningen aantrekkelijker te maken moeten sociale 
huurwoningen een lagere prijs-kwaliteitverhouding krijgen. 

- Binnen de huidige ontwikkelvorm en de bijbehorende rendementen voor 
beleggers is het niet of nauwelijks mogelijk huurwoningen in de prijsklasse 
tussen €700 en €900 te realiseren. Hiervoor moet er een goedkopere 
ontwikkelvorm komen met meer evenwicht tussen grondprijzen, 
ontwikkelkosten en prijsniveau. Het is aan de gemeente om partijen bij elkaar 
brengen om deze nieuwe ontwikkelvorm te helpen ontwikkelen.

- Voor doorstroming van senioren is beperkt nieuw aanbod van kwalitatief 
goede koopwoningen en huurwoningen nodig. Vanwege de verandering in het 
aanbod is nabijheid van zorg en voorzieningen geen eerste vereiste, wel de 
locatie: er moet worden gebouwd in een omgeving waar “reuring” is.

- Aandacht is nodig voor de vanaf 2030 vrijkomende woningen door het 
overlijden van babyboomers. Voor vooral de onderkant van de koopmarkt 
bestaat het risico dat deze niet aan de marktvraag voldoen. Voor nieuwe 
woningen moet daarom aandacht aan de kwaliteit worden besteed.
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Wat wordt op de verschillende onderdelen (al) gedaan om aan de hiervoor 
aangegeven conclusies inhoud te geven?
In de prestatieafspraken 2018 met WSL is onder andere opgenomen dat de 
woningvoorraad in 2025 2.800 sociale huurwoningen omvat. Ook wordt door WSL 
het project “van groot naar fijn” voortgezet. Daarnaast onderzoeken we in 2018 met 
de WSL en in regionaal verband of toewijzing op basis van loting tot een verkorting 
van de wachttijden kan leiden.
Bij nieuwe projecten zetten wij erop in dat ontwikkelaars (ook) goedkope 
koopwoningen en huurwoningen in de prijsklasse €700 - €900 realiseren. Om dit ook 
(desnoods) afdwingbaar te maken hebben wij ook samen met andere Utrechtse 
gemeenten de minister gevraagd om bij wijze van experiment ons meer instrumenten 
te geven om bouw en behoud van huurwoningen in deze prijsklasse te 
bewerkstelligen.

Door uw raad is als onderdeel van het Fonds Maatschappelijke Vraagstukken) een 
bedrag voor het oplossen van de druk op de aan sociale huurmarkt, een geïndiceerd 
bedrag van €500.000 gereserveerd. Na het maken van de prestatieafspraken met 
WSL voor dit jaar en ook na deze stakeholderbijeenkomst, blijkt het niet nodig het 
aantal sociale huurwoningen verder te vergroten dan de afgesproken 2.800 in 2025.
Wel heeft deze bijeenkomst geleid tot het gezamenlijke inzicht dat het bevorderen 
van de doorstroming binnen de sociale huurvoorraad en de aansluiting van de 
voorraad op het midden huursegment in de komende tijd een flinke inspanning van 
WSL, betrokken marktpartijen en ons gaat vragen. 
Wij willen dan ook onderzoeken of de gereserveerde middelen een bijdrage kunnen 
leveren aan betaalbaar wonen in Leusden. Het gaat dan om de vraag of en zo ja, in 
welke vorm met financiële incentives de doorstroming op de woningmarkt kunnen 
ondersteunen in lopende en komende nieuwbouwplannen. Over de uitkomsten 
hiervan informeren wij u en concrete voorstellen op basis hiervan leggen wij aan u 
voor.

Op de creativiteit van de verschillende stakeholders doen wij ook dit jaar en de 
volgende jaren een beroep. Hiermee kunnen we verbindingen tussen partijen laten 
ontstaan en met de opgedane inzichten voor Leusden optimale oplossingen voor de 
woningmarkt vinden.

Resultaten inventarisatie asbestdaken 
In de raadsvergadering van 12 januari 2017 is naar aanleiding van de kadernota 
2018 van de RUD Utrecht toegezegd dat de raad zal worden geïnformeerd zodra de 
resultaten van de inventarisatie asbestdaken bekend zijn en het bestuur van de RUD 
een plan van aanpak heeft besproken. 

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd in verband met het landelijke verbod op de 
aanwezigheid van asbestdaken in 2024. 

Resultaten inventarisatie
Op 11 december zijn de resultaten van de door bureau Readaar -onder regie van de 
provincie- uitgevoerde inventarisatie gepresenteerd en vervolgens toegezonden aan 
de deelnemende gemeenten. 

De resultaten voor onze gemeente zijn samengevat in onderstaande tabel + 
toelichting, die 1:1 uit de rapportage is overgenomen. 
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Vervolgstappen
De inventarisatie kan intern worden gebruikt bij concrete informatieverzoeken van 
eigenaren, bij sloopaanvragen, bij calamiteiten etc. 
Een plan voor de verdere aanpak is nog niet beschikbaar. Daarover zal via het 
Provinciaal Milieu-Overleg vermoedelijk eind 1e kwartaal een voorstel aan de 
samenwerkende gemeenten worden gedaan. Aan de hand daarvan zullen wij 
voorstel voor onze gemeente formuleren. 
Voor wat betreft de boeren kan al worden aangegeven dat we in het kader van het 
Energie Akkoord 2.0 hebben afgesproken dat we hen gaan ondersteunen bij het 
vervangen van asbestdaken in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen.
Over de provincie brede resultaten van de inventarisatie zal binnenkort door de 
provincie Utrecht een persbericht worden uitgebracht. 
Met deze gezamenlijke aanpak loopt de provincie Utrecht voorop in het land.

Integraal Kindcentrum Berkelwijk 
Eind januari 2018 wordt de definitiefase van het nieuwbouwproces Integraal Kind 
Centrum (IKC) / Montessori Kind Centrum Berkelwijk (MKC) Berkelwijk afgerond. In 1 
complex met verschillende gekoppelde bouwvolumes gaan Montessorischool ’t 
Ronde (VMOL) en de basisscholen De Heerd en De Holm (Voilà) gehuisvest worden. 
Ook zal er ruimte komen voor kinderopvang. VMOL en Voilà treden hierbij op als 
bouwheer.
Door de scholen is met ondersteuning van organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde 
het ruimtelijk / functioneel / technisch programma van eisen (PvE) opgesteld en heeft 
men een keuze gemaakt voor de architect, die het voorlopig ontwerp gaat maken. 
Ook de Klankbordgroep (KBG) van omwonenden heeft haar input aan het PvE 
gegeven. Daarnaast zoekt de KBG momenteel samen met de gemeente naar 
mogelijkheden voor een goede toekomstige verkeerssituatie. 
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Op basis van het voorlopig ontwerp zal  zomer 2018 een uitvraag gedaan worden 
naar marktpartijen om het plan verder uit te werken en te gaan realiseren (Engineer  
& Build met optioneel Maintain).

In het SIHPL 2015-2030 (SIHPL) is een budget voor IKC/MKC Berkelwijk 
opgenomen van  circa  € 5.660.000 op basis van de geïndexeerde normbedragen 
van de VNG uit 2015.
Na een periode van weinig bouwactiviteiten zit de bouwsector inmiddels weer in de 
lift en kan zij de vraag nauwelijks  aan (zowel materiaal- als personeelstekort).  
Prijsstijgingen tot 15 a 20% zijn het gevolg en de verwachting is dat deze 
prijsstijgingen zich zullen voortzetten.  Veel aanbestedingen bij onderwijsgebouwen 
zijn hierdoor de laatste tijd mislukt of zijn aangepast, waarbij minimale kwaliteitseisen 
zwaar onder druk zijn komen te staan.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten maakt zich op dit moment sterk om door het 
verhogen van de normbedragen de noodzakelijke nieuwbouw van scholen te 
waarborgen. 

Twijnstra Gudde schat in dat het beschikbare budget conform  het SIHPL niet 
toereikend is om de gestegen bouwkosten op te vangen. Ook de schoolbesturen 
maken zich zorgen over het budget, terwijl de betrokken scholen wel dringend 
nieuwe huisvesting nodig hebben in verband met de bouwkundige en energetische 
staat van de huidige gebouwen en  de gewenste nieuwe onderwijskundige visies 
(onderwijs en kinderopvang /passend onderwijs / integratie met jeugdzorg). 
Twijnstra Gudde verwacht eind januari 2018 aan te kunnen geven welk aanvullend 
budget, ten gevolge van de gestegen bouwkosten, noodzakelijk is om IKC/MKC  
Berkelwijk te kunnen realiseren.

Binnen de reserve onderwijshuisvesting is gerekend met de normbedragen en is er 
geen ruimte om de, ten opzichte van deze norm verwachte, bouwkostenstijging op te 
kunnen vangen. Variërend tussen een prijsstijging van 5% tot 30%  moet rekening 
worden gehouden met een extra structurele last van tussen de € 12.600 en € 75.600 
ten behoeve van de nieuwbouw IKC/MKC Berkelwijk.
In de begroting 2018 (en de risicomonitor 2017-2) is al aangegeven dat vooral in de 
bouwsector kostenstijgingen verwacht moeten worden. Een doorrekening van 
onderhoudsvoorzieningen en grote infrastructurele projecten (waaronder IKC’s) levert 
een extra structurele last op van € 300.000.
Bij de kredietaanvraag  zullen wij, op basis van de aanvullende informatie van 
Twijnstra Gudde en de ontwikkelingen in de markt, bepalen welk uitvoeringskrediet 
voor realisatie van IKC Berkelwijk noodzakelijk is en een daarbij behorend 
dekkingsvoorstel doen.

Rond de zomer van 2018 zal de raad gevraagd worden in te stemmen met het 
beschikbaar stellen van het definitieve budget voor de nieuwbouw van IKC Berkelwijk 
(ten behoeve van de uitwerking en realisatie door een marktpartij).  

Aanpak Samen Tegen Overlast Pubers (STOP-aanpak)
Aanleiding
Met de meeste Leusdense jongeren gaat het – gelukkig – goed. Een deel van de 
jongeren ontmoet elkaar (al dan niet in groepsverband) regelmatig op straat, maar zij 
veroorzaken in het algemeen weinig problemen.
Voor een aantal jongeren(groepen) geldt dat zij wel hinderlijk in de openbare ruimte 
aanwezig zijn en voor overlast zorgen. 
Overlast door jongeren of in enkele gevallen slechts de aanwezigheid van (groepen) 
jongeren is in Leusden één van de belangrijkste oorzaken die ervoor zorgen dat 

L161386 4



mensen zich onprettig of zelfs onveilig voelen in de eigen leefomgeving. Daarom is 
het belangrijk dat de gemeente deze signalen serieus neemt. 
Ook vanuit de samenwerking tussen professionals is het belangrijk om signalen over 
problematisch groepsgedrag serieus te nemen, om onderliggende problematiek op 
het spoor te komen en te kijken wat hier mee gedaan kan worden. Dit om te 
voorkomen dat het uitgroeit tot ernstig overlast gevend- of crimineel gedrag, waarbij 
veiligheid in de openbare ruimte en/of voor jongeren zelf in het geding komt.

Kernboodschap
Op 19 december 2017 heeft het college de STOP-aanpak vastgesteld.
De STOP aanpak is een gestructureerde, integrale aanpak van problematische 
jeugdgroepen. In de STOP aanpak wordt de overlast door jeugdgroepen vanuit 3 
kanten bekeken: de groep als geheel (groepsanalyse), individuele groepsleden 
(individuele analyse) en de omgeving (domeinanalyse).
De aanpak bestaat uit 6 stappen: van probleemanalyse (1), probleemindicatie (2), 
samenstellen projectgroep (3) en groepsanalyse (4) naar aanpak (5) en evaluatie (6). 
Voor elke stap in de aanpak is beschreven welke partner(s) verantwoordelijk is(zijn) 
voor welke actie en welke werkafspraken gelden.
Het doel van de STOP aanpak is het voorkomen van ernstige jeugdoverlast of als dat 
niet mogelijk is het beheersbaar maken van deze overlast.

Context
De STOP-aanpak past binnen een gebalanceerde aanpak op het gebied van 
(problematisch) groepsgedrag door jongeren. 
Naast de verantwoordelijkheid van bewoners en jongeren zelf om eventuele 
problemen gezamenlijk op te lossen (“de samenleving voorop”), hebben we in 
Leusden outreachend jongerenwerk (Larikslaan2), locatie gebonden jongerenwerk 
(FORT33) en kennen we (formele en informele) ontmoetingsplekken voor jongeren. 
Ook worden jeugdgroepen besproken in het Jongeren op Straat overleg (JOS). In dit 
overleg wordt bekeken welke aanpak eventueel noodzakelijk is of waar 
ondersteuning aan de jongeren geboden kan worden. 
Mocht zich desondanks een groep dreigen te ontwikkelen tot een problematische 
jeugdgroep, kan de STOP-aanpak ingezet worden om te voorkomen dat deze groep 
daadwerkelijk uitgroeit tot een overlast gevende of criminele groep.

Voortgang vervanging Openbare Verlichting 
In 2015 heeft een aanbesteding plaatsgevonden om in een periode van 1,5 jaar tijd 
85% van de armaturen te vervangen door nieuwe LED armaturen. De overige 15% 
van de armaturen wordt door hun jonge levensduur geretrofit (omgebouwd naar 
LED).  Door deze vervangingsoperatie in één keer uit te voeren zal de gemeente 
Leusden halverwege 2018 al voldoen aan het energieakkoord voor 2030 (50% 
energiebesparing ten opzichte van 2013). 
Na de aanbesteding is er een bouwteam samengesteld en zijn alle details voor het 
vervangen van het areaal uitgewerkt, denk daarbij aan lichtkleur, type armatuur etc.  
Ook is hier de inzet besproken over de inzet van Amfors in het kader van de SROI 
(Social Return On Investment) met als uitkomst dat alle nieuwe armaturen bij Amfors 
geassembleerd worden. De uitwisseling van de armaturen is gestart op 1 oktober 
2017 en zijn er ongeveer 1200 armaturen type Nicole geplaatst.
Begin november 2017 heeft Ziut 400 armaturen type Ariane geplaatst zonder 
certificering en met de verkeerde specificaties. Op dat moment is het werk voor het 
plaatsen van de armaturen type Ariane stilgelegd, de montage van het armatuur type 
Nicole is gewoon doorgegaan. In de maanden november en december is er met de 
aannemer (Ziut) en de leverancier van de armaturen (Innolumis) onderhandeld over 
het armatuur Ariane. Er is een oplossing gekomen welke geen financiële gevolgen 
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heeft. Inmiddels zijn de certificering en de specificaties van de Ariane is ons bezit en 
kunnen de werkzaamheden weer opgestart worden. Door deze problemen is de 
opleverdatum van 1 mei 2018 verplaatst naar 1 juni 2018.

Herontwikkeling de Biezenkamp: stand van zaken
De werkzaamheden aan de Biezenkamp vorderen gestaag. In het voorjaar zullen de 
26 woningen “Brinkhof” op de voormalige schoollocatie bij de Lijsterbeslaan, 
Lindenlaan en Asschatterweg worden opgeleverd. Ook de bouw van Hof van 
Asschat, met daarin de Lidl supermarkt en 18 appartementen verloopt volgens 
planning. Oplevering is kort voor of na de zomervakantie 2018 voorzien. Als de bouw 
bijna af is dan zal direct met de aanleg van de parkeerplaats tussen de Marcuskerk 
en Hof van Asschat worden begonnen. Daarna zal –alleen overdag- weer verkeer via 
het Ossensteegje mogelijk zijn richting de nieuwe parkeerplaats. Eind 2018 zal de 
gebiedsontwikkeling naar verwachting geheel zijn voltooid.

Nu er zicht is op afronding van het project is ook duidelijk meer belangstelling in de 
markt voor de winkelpanden. De afgelopen maanden hebben meerdere 
ondernemers een nieuwe zaak op de Biezenkamp geopend en ook voor de nog 
leegstaande panden is de nodige belangstelling. Heijmans heeft 3 nieuwbouw 
winkelruimtes die langere tijd leeg stonden verkocht. In Tolgaarde is hier inmiddels de 
Kruidvat gevestigd. In Alberik zullen binnenkort eveneens winkels worden ingericht. 
De panden aan de oostzijde van het U-blok liggen nu nog minder gunstig door de 
bouwwerkzaamheden en tijdelijk verminderde bereikbaarheid, maar dat verbetert als 
de bouw gereed is en de Lidl haar deuren opent.

Er zijn 2 lopende rechtszaken tussen de gemeente (als eigenaar van de winkelruimte 
Biezenkamp 29) en de eigenaren van de appartementen Ossensteegje 5. Beide 
zaken betreffen geschillen binnen de gezamenlijke vereniging van eigenaren (VvE) 
Biezenkamp 29, die ca. 25% van het U-blok omvat. De rechter wordt onder meer 
gevraagd zich uit te spreken over de verdeling van de kosten van noodzakelijk 
herstel van het dak(-terras), advocaatkosten van de VvE en besluitvorming en 
zeggenschap over uitgevoerde en eventueel nog uit te voeren gevelrenovaties. De 
geschillen beperken zich tot het eigendom van de VvE. De mogelijke impact op het 
functioneren van centrum de Biezenkamp als geheel is dan ook gering. Aangezien er 
na de huidige processen nog beroepsmogelijkheden zijn, is niet uit te sluiten dat de 
gerechtelijke procedures in VvE verband nog jaren voortduren.

Huis van Leusden 
Voortgang
Het hoogste punt is bereikt! De eerste steigers zijn weg en het dak boven de college- 
en bestuurskamers, gepositioneerd boven de entree van de P-garage, ligt er op. De 
stukadoor gaat starten met de afwerking in dit deel van het gebouw. De bouw 
verloopt, ondanks de weersomstandigheden, voorspoedig. 

In de vorige RIB is vermeld dat alle appartementen verkocht zijn. De 29 
zorgappartementen zijn verkocht aan de WSL. Van de in totaal 34 gerealiseerde 
koopappartementen zijn er twee verkocht aan Futurum begeleid wonen. Futurum wil 
deze appartementen inzetten voor bewoners die nog enige hulp krijgen om 
uiteindelijk de stap te zetten naar volledig zelfstandig wonen. Een mooi initiatief dat 
heel goed past in het hele concept van het Huis van Leusden.
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Het gegeven dat alles tot op heden binnen de planning en het budget verloopt, wil 
niet zeggen dat er geen lastige vraagstukken zijn. Zo is er met de aannemer een 
stevige discussie geweest over wat er is overeengekomen over de luchtbehandeling. 
Met inzet van externe expertise en extra inzet van onze eigen adviseurs heeft dit 
geleid tot overeenstemming. Helaas vraagt zo’n discussie tijd en geld van alle 
partijen. Ook zaken als het in eigendom nemen van de warmtekoude opslag en de 
zonnepanelen vraagt extra inzet en expertise om dit goed te organiseren. Niet met 
alle tegenvallers of onvoorziene zaken is rekening gehouden in de businesscase. 
Toch lijkt het vooralsnog mogelijk deze kosten binnen het projectbudget op te vangen 
maar de ruimte in het budget om tegenvallers die er altijd zijn op te vangen is 
daarmee geminimaliseerd.

De luchtbehandelingsdiscussie heeft geleid tot een maand vertraging in de 
oplevering van het casco. Hier ligt een inspanningsverplichting voor beide partijen 
om dit op te vangen in de resterende bouwtijd. Zo wordt gekeken naar de 
mogelijkheden de inbouw al te starten voor de oplevering van het casco.
Het tijdstip van de verhuizing wordt nog steeds gehandhaafd op september 2018 
zodat we tot en met september het Waterschapgebouw huren. Mocht deze 
onverhoopt een maand later zijn dan kan langer gehuurd worden ondanks dat het 
Waterschapgebouw verkocht is.

Procedures
Het eerste perceel van de inbouw (afbouw casco) is inmiddels op de markt gezet. 
Spannend wordt hoe de aanbiedingen zich verhouden tot de businesscase in 
verband met de aangetrokken markt. Begin februari worden de percelen 
vloerbedekking en bouwkundig maatwerk in de markt gezet.
Verder worden alle aansluitingen voor gas, water, elektra, glasvezel en bijkomende 
voorzieningen als een trafostation en een noodstroomaggregaat momenteel 
aangevraagd.
 
Organisatie en inrichting
Vanuit alle organisaties wordt gewerkt aan de thema’s ICT, HRM, Facilitair, 
DIV/Archief en communicatie om tijdig klaar te zijn om samen in het Huis van 
Leusden te gaan werken. Zo worden alle stukken gedigitaliseerd en kasten 
leeggemaakt om zo goed als volledig digitaal te werken. Binnenkort worden 
werkafspraken gemaakt over het gebruik van faciliteiten in het gebouw en wordt het 
begrip hospitality ingevuld vanuit het perspectief van de gast (bezoeker en 
medewerker). En er wordt gewerkt aan de (gezamenlijke) communicatie in het pand, 
de signing en een HRM menukaart met trainingen, workshops etc. voor 
medewerkers om zich goed voor te bereiden op de nieuwe werkomgeving en 
werkwijze Activiteit gerelateerd werken. Voor dit laatste wordt ook voorgesteld een 
digitale ‘werkplekchecker’ beschikbaar te stellen (onderdeel voorstel ICT 
werkplekconcept) die medewerkers middels een app in staat stelt te zien of er 
werkplek is en welke collega’s aanwezig zijn maar ook bijvoorbeeld ruimten te 
reserveren. Vanuit de bedrijfsvoering kan gestuurd worden op optimaal gebruik 
werkplekken, schoonmaak etc. De werkplekchecker wordt ook ingezet in BLNP 
verband zodat dezelfde functionaliteit voor 4 gemeenten gebruikt kan worden.

Inmiddels is ook de werkgroep voor de verhuizing naar het Huis van Leusden 
opgestart en wordt binnen het project de voorbereiding van een mooie en passende 
opening van het Huis van Leusden opgepakt.

Bezichtiging maart 2018
Naar verwachting wordt in week 8 de grote bouwkraan uit het gebouw getakeld. Na 
die tijd is het mogelijk het pand van binnen te bekijken. In maart wordt er voor de 
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raad en het college en voor alle organisaties bezichtigingen van het pand 
georganiseerd. Met toelichting en met hulp van 3D beelden kan dan een goede 
indruk verkregen worden van de inrichting van het Huis van Leusden.

Opheffing recreatieschap en deelname routebureau
Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is per 1 
januari 2018 opgeheven; de liquidatie wordt de komende maanden afgerond. Dit is 
een besluit van alle participerende gemeentes. Het Recreatieschap was 
verantwoordelijk voor een groot aantal recreatie voorzieningen en gebieden in de 
provincie. Deze voorzieningen, zoals bij voorbeeld het Henschotermeer, krijgen nu 
nieuwe beheerders. In de gemeente  Leusden beheerde het recreatieschap  een 
aantal fiets- en wandelroutes die gemeentegrensoverschrijdend zijn en dus een 
gemeenschappelijk beheer vragen. Om dit beheer te continueren is er een nieuw 
routebureau in oprichting waar de Gemeente Leusden in zal participeren. Dit 
routebureau onderhoudt de routes en de paden worden onderhouden door Recreatie 
Midden Nederland (RMN).  
Daarmee is het uniform provinciaal beheer gegarandeerd en blijft een provinciaal 
wandel- en fietsnetwerk in tact.
De gemeenten die binnen de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap 
UHVK vielen, hebben besloten om het onderhoud van en het toezicht op de routes 
en paden via een bestuursopdracht te verstrekken aan het Nationaal Park de 
Utrechtse Heuvelrug. Het NP Utrechtse Heuvelrug besteedt het onderhoud van de 
routes uit aan het routebureau en het onderhoud van en het toezicht op de paden 
aan RMN. Deze constructie is nodig om ook de provincie mee te laten betalen aan 
het geheel. De jaarlijkse kosten voor de gemeente Leusden zijn € 46.000, -. 

Verkoop Hamersveldseweg 105
In de raadsvergadering van 20 april 2017 is ingestemd met de verkoop van het pand 
en terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg 105 op basis 
van de uitgangspunten en randvoorwaarden in het Publiek Programma van Eisen. 
Tot eind 2017 zijn partijen in de gelegenheid geweest om bij notaris Spek & Van den 
Belt een plan met een uitgebreide toelichting en een financiële onderbouwing in te 
dienen conform het in het college vastgestelde Biedboek/verkoopwijzer d.d. 4 
september 2017.
In opdracht van de gemeente heeft Gebiedscoöperatie O-gen dit proces  
vormgegeven en begeleid. Informatie is gedeeld op een aparte website, er heeft een 
informatiebijeenkomst plaatsgevonden en er zijn 2 nota’s van inlichtingen verstrekt. 
10 Partijen hebben de usb-stick met daarop alle informatie aangevraagd bij de 
gemeente.

Begin januari 2018 is gebleken dat er 1 plan is ingediend. 
Door de beoordelingscommissie is beoordeeld of dit ingediende plan voldoet aan de 
gestelde voorwaarden uit het Biedkoop / Verkoopwijzer: de stukken zijn compleet en 
er is een aantrekkelijk plan ingediend dat helemaal past binnen het publiek 
programma van eisen. 

Ontwikkelingsplan “De Werf” is een initiatief van Kinderopvang “De Wiebelwagen”, 
die samen met De Groene Belevenis het pand en terrein gaan omvormen tot een 
nieuwe duurzame en groene ontmoetingsplek in Leusden voor jong en oud. Daarbij 
is samenwerking gezocht met een aantal lokale gebruikers, die gezamenlijk een 
nieuwe stichting gaan oprichten: Natuurboerderij De Brinkhorst, Welzin, 
Dagbehandeling en Zorgcentrum Lisidunahof, Stichting DownTown Leusden (DTL) 
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i.o., Kookstudio v.d. Berg, Paardenkr8 Coaching en Pedagogische begeleiding en 
Kidwise.
Afhankelijk van de wellicht nog te volgen vergunningsprocedures heeft Kinderopvang 
De Wiebelwagen de ambitie om in dit najaar al te starten met haar activiteiten op de 
nieuwe locatie. 
     
Woensdag 17 januari heeft de notaris in een openbare zitting de financiële bieding 
van De Wiebelwagen bekendgemaakt. Deze voldoet aan de door de gemeente 
gestelde minimum bieding van € 300.000, -.

Daarmee is Kinderopvang De Wiebelwagen de nieuwe eigenaar geworden van 
Hamersveldseweg 105 en gaat er een nieuw, bruisend knooppunt ontstaan van aan 
de Leusdense samenleving verbonden duurzame maatschappelijke activiteiten.

Bouwen woningen Valleipark fase 3b aan de voet van de Liniedijk
Op dit moment wordt het woningbouwprogramma voor het realiseren van 11 
woningen aan de voet van de Liniedijk, daar waar nu de keten van Heijmans staan 
en in het verlengde daarvan, verder uitgewerkt door de VOF. Deze 11 woningen 
vormen de afronding van het Valleipark en zijn eerder getoond in de totaalplannen 
van het Valleipark. 
De gemeente heeft de bomen op en in de directe omgeving van de locatie ingemeten 
en onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat een beperkt aantal bomen aan de 
rand van de bouwlocatie en de voet van de dijk zullen moeten wijken.  In februari zal 
er een inloopavond georganiseerd worden voor de buurt, om de buurtbewoners te 
informeren over het bouwplan. Via de griffie zal de raad van deze inloopavond op de 
hoogte worden gesteld. 

Bijlage 1: Verslag wooncafé Leusden
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