
Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 9 november 2021, nummer: L281364

b e s l u i t:
1. in te stemmen met het plan voor het aanpakken van de belangrijkste knelpunten in de 

Biezenkamp, te weten:
a. overlast van auto’s, scooters en snelle fietsen (speedpedelecs) en hangjongeren 

op het plein van de Biezenkamp;
b. overlast door parkeren en halen-brengen in omgeving kinderdagverblijf Villa 

Blanca;
En daarnaast het voortouw te nemen in het overleg met Lidl over de overlast door 
bevoorrading met als doel uiterlijk zomer 2022 duidelijk te hebben hoe deze overlast te 
verminderen

2. daarvoor de maatregelen te nemen zoals verwoord in het bijgaande advies bestaande 
uit:

a. inzet van 2 camera’s met bijbehorende werkzaamheden;
b. plaatsing bebording;
c. verbeteren en aanbrengen van een 2-tal laad- en losplaatsen (ter hoogte 

Marcuskerk en Tolplaats);
d. fietsmarkering over het hele plein;
e. dicht zetten van doorgang parkeerplaats Hamersveldseweg- voetgangersgebied 

met beplanting;
f. instellen van een scooter- en brommer parkeerverbod;
g. diverse kleine ingrepen,  waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van 

groenvoorzieningen;
h. samenwerking met andere partners en prioriteit  voor handhaving

3. eind 2022 te evalueren of de belangrijkste knelpunten voldoende zijn verminderd en te 
beslissen of aanvullende maatregelen en inzet van formatie nodig zijn;

4. voor de uit te voeren maatregelen de volgende financiële middelen beschikbaar te 
stellen:

a. een budget in 2022 ad. € 89.300 voor diverse aanpassingen in het openbaar 
gebied in en rondom de Biezenkamp en deze ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat 2022;

b. een investeringskrediet ad. € 30.000 voor de aanschaf van 2 camera’s en de 
hieruit voortvloeiende kapitaallasten vanaf 2023 ad. € 6.000 ten laste te brengen 
van het begrotingsresultaat;

c. een structureel budget vanaf 2023 voor de kosten van het onderhoudscontract 
van de camera’s ad. € 7.200 en deze ten laste brengen van het 
begrotingsresultaat;

5. begrotingswijziging 2022-1003 vaststellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021
I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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