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Wegen en infrastructuur

Accommodaties en onderwijs



Ambitie en doelen duurzaamheid

Met de samenleving, versnelling aanbrengen op het gebied 
van duurzaamheid. Onder andere energieneutraal uiterlijk 
in 2040.

Doelen:

Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder. 

In 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner en in 2030 
maximaal 25 kg. 

Toename lokale en circulaire economie.

Toename biodiversiteit in Leusden en verkleinen 
ecologische voetprint van inwoners. 

Meer duurzame initiatieven in de samenleving. 



Voortgang Energie

Uitvoeren
Energieakkoord 2.0:
• Buitengebied in 

opdracht bij Vallei-
Horstee

• Vernieuwing opdracht 
Energieloket voor 
aanpak particulieren

• Energiehuis voor 
bedrijven en 
particulieren in opbouw

Nieuwe woningen en 
bedrijfsgebouwen worden 
zoveel mogelijk NOM 
gerealiseerd:
• Beleidsregel vastgesteld 

en gepubliceerd 
• Door wet VET geen 

omgevingsvergunning 
meer met gas

CUP: 
Start Energieloket en Energiehuis en start De duurzame organisatie, er 
worden in 2018 stappen gezet, maar periode na akkoord CUP is kort



Voortgang Afval
Invoeren van variabele tarieven voor de 
afvalstoffenheffing, als laatste stap van het Nieuwe 
Inzamelen:
• De raad heeft de tarieven voor 2018 in december 2017 

vastgesteld 
• De inzamelaar registreert de aanbiedgegevens op adres
• Overdracht gegevens naar belastingkantoor GBLT en 

koppeling aan belastingplichtige blijkt, geeft technische 
uitdaging

• Geen consequenties voor aanslag

CUP: voorbereiding luierinzameling, verbetering PMD inzameling, eerste 
tussentijdse communicatie van stortgeschiedenis en kosten.
• Capaciteit luierverwerking gereserveerd en logistiek in voorbereiding
• Verbetering PMD  bij hoogbouw, in gesprek met VVE’s en bewonerscie’s
• Terugkoppeling naar inwoners over aantal aanbiedingen
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Voortgang Duurzaamheid 

Ondersteunen aanpak 
Operatie Steenbreek, 
pilot afkoppelproject

Actualiseren Duurzaamheids-
agenda, stand van zaken, 
evaluatie agenda 

Ondersteunen 
Voedselverkenning – 
inventarisatie 
producenten 

Stimuleren duurzaam 
vervoer – Fietsplan en 
laadpalen elektrisch rijden

Ondersteunen  
duurzame initiatieven

Opzetten lokaal 
netwerk – Leader 
aanvraag – Lokale 
Voedselmakelaar



Water en Riolering 
Kees Tammes (beleidsadviseur openbare ruimte)

Ambitie
We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede 

waterkwaliteit heeft, droge voeten houdt en klaar is voor een veranderend klimaat.

Doelen
1. Verminderen van overstorten van afvalwater op het oppervlaktewater;

2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden;

3. Vasthouden van water waar het valt;

4. Kunnen verwerken van hevige neerslag;

5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering.



Voortgang activiteiten

Hessenweg, Achterveld
(1) Aanleg 1500 m1 vuilwaterriool;

(2) Aanleg 1500 m1 regenwaterriool;
(4) Aanleg 2000 m1 drainage;

Hamershof, Leusden
(3) Aanleg waterberging onder plein 

(Is vervallen)

Noordelijk deel, Leusden-Zuid
(1) Aanleg drainagetransport-riool in 

combinatie met werkzaamheden 
wegen i.c.m. inbreidingslocaties (bijv. 

Paletlocatie);

Drukriolering, Buitengebied
(5) Nieuwe elektronica en 

aansturingskasten ruim 300 gemalen;

NB. Social return door samenwerking 
Landustrie & Metafors 

(= werkgelegenheid bij Amfors-groep)

Water en Riolering 
Kees Tammes (beleidsadviseur openbare ruimte)



Wegen en Infrastructuur
Kees Tammes (beleidsadviseur openbare ruimte)

Ambitie
Een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.

Doelen
1. Doelmatig en kosteneffectief investeren in het wegennet.



Voortgang activiteiten

Hessenweg, Achterveld
Groot onderhoud in combinatie met 

werkzaamheden riolering;

Kruising Groene Zoom – 
Noorderinslag

Groot onderhoud in combinatie met 
werkzaamheden aan riolering, 

verkeersregelinstallaties en 
verkeerskundige verbeterwensen;

Aansluiting Arnhemseweg – A28 
(Hertekop)

Gemeentelijke onderhoudsplannen 
aan laten sluiten bij projecten en 

planningen van andere 
overheidsinstanties (oa. Prov. Utrecht):

Hamersveldseweg-Zuid
Groot onderhoud in combinatie met 

werkzaamheden riolering;
(Ook gepresenteerd bij Domein Ruimte, 

start nuts eind november 2018)

Wegen en Infrastructuur
Kees Tammes (beleidsadviseur openbare ruimte)

Noordelijk deel, Leusden-Zuid
Aanleg drainagetransport-riool in 

combinatie met werkzaamheden wegen 
(bij inbreidingslocaties);

NB. Brug Horsterweg
Project naar voren gehaald in planning. 

Gereed voor start Hessenweg;





Totaal 28 panden (exclusief 9 onderwijspanden 
en U-blok Biezenkamp)

Circa 26.000 m2 bvo

Algemeen / Cultuur en welzijn  / Sport / Verhuur

Algemeen

• Huis van Leusden / brandweerkazernes / 
milieustraat / toren Oud-Leusden

Cultuur en welzijn

• Bibliotheek / theater De Tuin / Scholen in de 
Kunst / De Til / De Moespot / Fort33 

Overzicht accommodaties 1



Overzicht accommodaties 2

Binnensport

• Zwembad De Korf

• Sporthal / activiteitencentrum De Korf

• Sportcomplex Burgemeester Buiningpark

• Sportzaal Achterveld

• Sportzaal Antares 

• Gymzaal MFC Atlas

• Gymzaal Asschatterweg

• Sportzaal De Meent / gymzaal Berkelwijk



Overzicht accommodaties 3

Verhuur

• Vlooswijkseweg 2 (Aula begraafplaats)

• Hamersveldseweg 107 (De Groene Belevenis)

• Rozengaarde 22 (multifunctioneel)

• Hoefijzer 18 (multifunctioneel De Smederij)

• Walter van Amersfoortstraat 52/54 
(multifunctioneel De Nieuwe Bieb)

• Agnietenhove 51a (kinderdagopvang Humanitas)

• Lisidunalaan 2 (kinderdagopvang Humanitas)

• Komenij 14 (Wereldwinkel)

• Berkelwijk 35 (Post NL)



accommodaties / onderwijs
ambitie

De gemeentelijke accommodaties zijn 
kwalitatief en kwantitatief optimaal 
afgestemd op de wensen en ambities van de 
gemeente, huurders en gebruikers. 

We kiezen daarbij voor een integrale 
benadering van de accommodaties op het 
gebied van sport, onderwijs, cultuur en 
eerstelijnszorg. 



accommodaties / onderwijs
doelen 2018

• Verduurzamen gemeentelijke 
accommodaties

• Ruimte bieden aan ondernemerschap

• Verhogen van efficiëntie (onderhoud en 
beheer)

• Optimalisatie in gebruik

• Kwalitatief en duurzaam huisvesten van 
onderwijs 



Voortgang accommodaties

Rendabele 
duurzaamheidsmaatregelen

Daken voor energie 
coöperaties

Multifunctionele 
accommodaties zorg, welzijn    
en startende ondernemers

Verkoop Hamersveldseweg 
105

Renovatie De Korf

Renovatie 
brandweerkazerneNieuwe 

prestatiecontracten



Voortgang onderwijs

Ambitie- en businessplan 
initiatieffase Integraal Kind 
Centrum Groenhouten

Ontwerp en verdere 
uitwerking Integraal Kind 
Centrum Berkelwijk



Voortgang onderwijs
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