
Amendement – A.5.3

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 22 april 2021
Agendapunt 5: Kader herontwikkeling locatie de Leus 

Onderwerp: Bijstelling kader herontwikkeling De Leus - koop

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Het kader voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie de Leus (Agnietenhove 
51a) gewijzigd vast te stellen, waarbij de mogelijkheid van huur/koop woningen wijzigt 
in alleen (sociale) koopwoningen.

Toelichting:

 met de herontwikkeling van de locatie de Leus met maximaal 9 goedkopere kleine 
koopwoningen wordt voldaan aan de behoefte van o.a. starters maar ook anderen op 
de Leusdense woningmarkt;

 bouw op de locatie De Leus samenhangt met bouwen op de locaties De Holm, Klim 
en De Meent;

 op locatie De Meent al sociale huur mogelijk wordt;
 hiermee de mogelijkheid ontstaat om op locatie De Leus betaalbare (sociale) koop te 

realiseren.

GroenLinks-PvdA           CDA                         VVD

Marcel Sturkenboom         Wim van Ginkel       Henk Lonink



MOTIE 

De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 22 april 2021, 
agendapunt 6. Kader herontwikkeling de Holm

Onderwerp:  Nieuwe woonzorgconcepten

Overwegende dat:

 met de herontwikkeling van de Holm met 7 vrije grote kavels in het hoogste segment 
ook dekking wordt gevonden voor sociale huur en betaalbare koop op de andere 
betrokken locaties;

 naast de voorkeur van omwonende van de Holm ook de wens van andere 
Leusdenaren een rol speelt; 

 de kavels en te bouwen woningen geschikt lijken voor gezinnen, die groter willen gaan 
wonen;

 er ook behoefte is aan traploze of drempelloze woningen, die bijvoorbeeld 
geschikt zijn voor mensen in een rolstoel en voor mensen die 
levensloopbestendig willen wonen;

 er in toenemende mate ook behoefte is aan realisatie van andere woonzorg 
concepten voor mensen met een beperking, een chronische aandoening of senioren;

 in deze woonzorg concepten bewoners al of niet samen met familie inzetten op meer-
generatie woningen (buidelwoningen);

 met het oog op de geactualiseerde woonvisie gezien ook rekening gehouden dient te 
worden met de behoefte aan meer gezamenlijke woonvormen voor mensen met een 
beperking, chronische aandoening of ouderen (knarrenhoven) met gezamenlijke 
voorzieningen op het gebied van zorg, huishouden, begeleiding of activiteiten.

Verzoekt het college:

in de uitwerking van het kader herontwikkeling de Holm rekening te houden met de 
mogelijkheid van meer-generatie woningen of andere woonzorg concepten voor specifieke 
doelgroepen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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