
Aan de leden van de gemeenteraad van Leusden
T.a.v. de raadsgriffier
Postbus 150
3830 AD Leusden

Bij deze het verzoek dit schrijven door te willen sturen aan alle raadsleden

Leusden, 5 februari 2018

Geachte raadsleden,

Sinds de opening van de buitenruimte bij MFC Atria (eind 2016/begin 2017) 
ondervinden de bewoners van Azuriet 3 t/m 23 en nr. 40 unaniem dagelijks 
grote overlast. Grootste bron van overlast is het kunstgrasveld gesitueerd 
tussen de nieuwe school/gymlokaal en de achtertuinen van de woningen aan 
de Azuriet.  

Sinds maart 2017 onderhouden de bewoners contact met wethouder  van 
Beurden over de overlast. Ook zijn diverse fracties uit de gemeenteraad 
geïnformeerd. Resultaten van de gesprekken met de wethouder zijn 
sindsdien:

• Plaatsen bord met “gebruiksverbod kunstgrasveld na 22.00”. 

• Plaatsen vangnet langs trapveld tbv overschieten ballen in de 
achtertuinen. 

• De werkzaamheden van plaatsing zijn direct gestaakt en 
teruggedraaid na klachten van de bewoners. Plaatsing is nooit 
onderdeel geweest van overleg of inrichtingsplan en zou niet tot 
oplossing van het probleem leiden.

• Plan van aanpak om de overlast te beperken bestaande uit:

• Geluidsmeting. Afspraken met de uitvoerder van de 
geluidsmeting zijn reeds gemaakt en plan is om binnenkort 
meting uit te voeren.

• Herinrichten groen tussen school/gymlokaal.

De bewoners hebben in afwachting van de geluidsmeting en de 
huidige onveranderde situatie geen vertrouwen in een snelle en 
adequate afwikkeling van de overlast. 



De lente en zomer zijn in aantocht en de ervaringen van 2017 betekenen 
wederom een periode van ramen en deuren gesloten houden terwijl de 
bewoners willen genieten van het buitenleven. Meerdere bewoners hebben 
gezondheidsklachten en/of geestelijke klachten en ervaren dagelijks stress 
van de overlast situatie. Het woongenot van de bewoners is in minder dan 
een jaar tijd kapotgemaakt. 80% van de bewoners woont langer 15 jaar aan 
de Azuriet en is bekend met de oude schoolsituatie.

Wat verwachten de bewoners van de Azuriet van de gemeente:

1. Onmiddellijke verwijdering van het kunstgrasveld, uiterlijk 1 april 
2018.

2. Herinrichting van de strook tussen school/gymlokaal en de Azuriet 
zijnde onder andere:

• Plaatsen hek/afscheiding gehele Zuidzijde MFC Atria (tuinzijde 
Azuriet). Spelen gebeurt nu tegen de achtertuinen ondanks 
toezicht/beleid school.

• Indeling buitenruimte onderbouw/bovenbouw school aanpassen. 
Bovenbouw (primaire geluidsbron overlast) speelt aangrenzend 
aan achtertuinen Azuriet in tegenstelling tot Asschatterweg zijde  
oude situatie.

• Aanleggen groen. Uitzicht verbeterende en inkijk beperkende 
maatregelen.

• Uitwerking pt. 2   in overleg met bewoners Azuriet.

Effect van bovenstaand nieuwe plan van aanpak voorkomt het nog langer 
maken van onnodige kosten door de gemeente en voorziet in een snellere 
afwikkeling van de klachten.

Wij hopen dat de Gemeente Leusden haar verantwoordelijkheid in deze 
neemt. In het belang én voor het welzijn van haar burgers.

In afwachting, 

Bewoners Azuriet (namen bekend bij de griffie)


