
Terugblik Uitwisseling 10 oktober 2019

De Korf 
Wethouder Kiel presenteert het onderzoek naar 4 scenario’s over de toekomst 
van De Korf:

College is voornemens voor te stellen: scenario 1a sober en doelmatig. 
Wethouder zegt toe: 

- Beantwoorden aantal bouwlagen, 
- Toezenden lijsten en rapport ter onderbouwing van scenario’s. 

Het voorstel staat gepland voor de raad van 12 december 2019. 

Presentatie Beleidsplan 2020-2024 en stand van zaken De Groene Belevenis 

De Groene Belevenis is het natuur- en duurzaamheidscentrum van Leusden en 
omstreken. Het centrum zet zich in voor een groene, gezonde en duurzame 
leefomgeving. Het bestuur deelt de nieuwe plannen met de raad. De focus bij deze 
plannen ligt op educatie, communicatie en participatie.

Er wordt kort teruggeblikt. De Groene Belevenis zat in een dal maar is met veel steun 
van veel partijen en dankzij een sterk team en vele vrijwilligers er bovenop gekomen.

De visie van de Groene Belevenis is dat er voor iedereen een groene, gezonde en 
duurzame leefomgeving vanzelfsprekend zou moeten zijn. Om dat te bereiken moet 
men weer binding krijgen met de natuur. De Groene Belevenis investeert in de jeugd, 
met de expertise die ze hebben. We beperken ons in datgene waar we goed in zijn: 
mensen meekrijgen in de duurzaamheidsaspecten en communicatie. De gemeente 
geeft ondersteuning op de kerntaken onderwijs, vrijwilligers, de struintuin en duurzame 
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initiatieven (op projectbasis). Met Voilà wordt het gesprek gevoerd om onze locatie als 
buitenlocatie voor lessen. Op het gebied van duurzaamheid toont de Groene Belevenis 
ondernemerschap. Ze voeren projecten uit voor andere partijen.  Een voorbeeld hiervan 
is “Groen&Ontmoeten Maanwijk” waarbij de Groene Belevenis in overleg met Heijmans 
de nieuwe inwoners laat participeren over het groen in de wijk. Dat blijkt succesvol; de 
doelen zoals verwoord in de begroting 2019 zijn gehaald, maar de ambitie is groter dan 
het bedrag wat genoemd staat in de begroting. Daarnaast wil de Groene Belevenis op 
laagdrempelige wijze donateurs aan zich gaan binden, voor een bedrag van 10 euro 
per jaar. Momenteel staat de Groene Belevenis er financieel weer goed voor. In 2018 
was er een positief resultaat, en ook in 2019 zal de Groene Belevenis een positief 
resultaat behalen. Hiermee wordt een reserve opgebouwd als weerstandvermogen. 

Enkele van de aspecten die besproken zijn n.a.v. vragen: 
- Hoewel de meerwaarde wel wordt ervaren vraagt een van de aanwezigen of die 
meerwaarde ook te meten zou zijn. Er is studie gedaan naar de meerwaarde van 
natuureducatie, maar dat zijn lastige onderzoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek is 
gebleken dat mensen die natuureducatie hebben gekregen op langere termijn meer 
waarderering voor, en een zichtbaar betere omgang met de natuur hebben. Dit vertaald 
zich echter niet noodzakelijk in meer feitelijke kennis over de natuur op de langere 
termijn. 
- De Groene Belevenis wil als organisatie groeien. Is dit groeien om het groeien? Het is 
groei om de doelen te verwezenlijken en groei ter vermindering van kwetsbaarheid in 
de organisatie. 

Huis van Leusden 

De visie en functie van het Huis van Leusden worden op verzoek van ChristenUnie-
SGP besproken. 

Het Huis van Leusden is neergezet als een sober en doelmatig pand. Er is 17.000 euro 
meer uitgegeven om het gemeentehuis neer te zetten dan van te voren begroot. 

Het pand werkt prettig maar er zijn zeker mitsen en maren. Uit de ARBO-toets is 
gebleken dat ondanks dat het voldoet aan de wettelijke eisen er wel veel 
geluidsoverlast is. Er zijn daarom aanpassingen in de akoestiek gedaan om 
werknemers te helpen focus te bewaren. Daarnaast is gebleken dat werknemers zich 
minder vrij voelen te bellen, er een tekort is aan ruimte voor kort overleg, er meer 
werkbelasting wordt ervaren door een gebrek aan concentratie en er minder sociale 
cohesie is door de flexibiliteit. Aan het inregelen van de lichten (’s avonds) wordt nog 
steeds gewerkt. Er wordt aandacht besteedt aan de tekortkomingen. 

Het Eet-werk-café loopt prima. Het contract met de uitbater is verlengt tot juli 2020. Wel 
is gebleken dat er extra inzet nodig is i.v.m. met het werken met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er wordt gekeken of er middelen voor de zorg coördinatie vrij kunnen 
komen uit zorgbudgetten. 

De telefonische dienstverlening werd gezamenlijk voor de gemeente als Lariks 
geregeld. Dit wordt weer gescheiden omdat een telefonist van het gezamenlijke 
klantcontactcentrum niet mag vragen naar de reden van het telefoontje wanneer 
iemand voor Lariks belt. Dit werkt vertragend. Personeel van Lariks mag hier wel naar 
vragen. De gezamenlijke receptie functioneert goed. De extra investeringen in 
“hospitality” worden later dan verwacht ingezet. Hier wordt binnenkort mee gestart. 
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Maatschappelijke organisaties die een band hebben met een vaste gebruiker mogen 
kosteloos gebruikmaken van de openbare gedeelten (voor bijvoorbeeld een 
vergadering).  Deze gasten kunnen dit via een vaste gebruiker vragen, die de 
beschikbaarheid controleert bij de bodes. Er zijn geen plannen voor commerciële 
verhuur van ruimtes. 

In het Huis van Leusden zijn hangsystemen voor wisselexposities. Het initiatief hiervoor 
ligt bij de samenleving. Er ligt een plan om naast de trouwzaal ook andere ruimtes te 
verfraaien naar aanleiding van de motie “kleur”.  Daarnaast zijn er ontwerpen voor meer 
groen, voor kunst en voor vlaggen. Het complete ontwerp zal vanwege de kosten niet 
gerealiseerd worden. Er is ambtelijk een voorbereiding voor een deel van de plannen. 

Binnenkort verschuift de portefeuille Huis van Leusden van projectwethouder Van 
Beurden naar de burgemeester. Wethouder van Beurden stelt als projectwethouder de 
voorstellen op over de plannen voor verfraaiing en tegenvallende schoonmaakkosten.  

bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 

Onderwerpen RIB 19-07 Beantwoorden

Aanpassing bebording en 
bebakening buitengebied

Overweg over noodzaak maatregelen en kosten. 
Van Ginkel over eerder communiceren. Werk is bijna klaar. 
Toezegging wethouder Vos: 

- meenemen dat raad eerder geïnformeerd had moeten 
worden. 

- kritisch kijken waar onveilig gevoel een rol speelt en 
deze locaties aanpakken  

Aanpassing overgang busbaan 
Tabaksteeg-Jan Wagenaarlaan

Dragt: schuift de hinder niet mee op?
Sturkenboom: kan wethouder maatregelen nemen van 
sluipverkeer.
Vos: hij houdt gevolgen van deze maatregel in de gaten. .

Herinrichting Olmenlaan Van Eijden: Olmenlaan na realisatie AFAS met zo min mogelijk 
hinder en overlast uitgevoerd wordt. 

Beleidsregels buitenreclame Overweg: in eigendom nemen van reclameborden net als 
Amersfoort en daardoor meer geld uit verhuur halen. 
Genders: waar zit de verandering
Toezegging wethouder Kiel: kijken wat Amersfoort anders doet. 

Collectieve 
ziektekostenverzekering

Sturkenboom dringt er bij college op aan om GLI-leefstijl 
begeleiding onder de aandacht te brengen bij WSW.
Toezegging Wethouder Kiel: zoekt uit en pakt op. 

Project Valleipark Van Woedekom en Genders over consequenties dat fase 4 niet 
doorgaat. 
Toezegging wethouder Van Beurden om bij actualisatie GREX 
duidelijk mee te nemen waarom het geen haalbare kaart is. 

Parapluplan Dragt: MIP-lijst is uitgangspunt. Alleen panden afvallen en geen 
panden aan toegevoegd. 

Principebesluit Laapeerseweg 
1A

Belt over wat is er in de 9 jaar is veranderd.
 

Schammersteeg 1 --

Herontwikkeling locatie De 
Holm, De Leus, De Meent en De 
Klimrakker

--

Maanwijk --

Duurzaamheid/energie Dragt: waar subsidie staat moet je lening lezen. 
Van Beurden neemt deze correctie over.
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Sociaal Domein Overweg over ambitie vasthouden. 

Lijst A-stukken Raad 26-09-2019 (vanaf 4 september 2019)
A.9 Raadsinformatiebrief 2019-07
A.10 Beantwoording schriftelijke vragen GL- PvdA inzake ict

Dhr. Sturkenboom wacht rapportage in november af. 
A.11 mailing Groenhouten De Meent

Lijst A-stukken Raad 07-11-2019 (20 september 2019 – 8 oktober 2019)
A.1 Memo inzinkbare palen voorplein Huis van Leusden
A.2 Memo fietsroute Pon-lijn

Van Woedekom: hoe gaat college instemming vragen voor het besluit om deze 
fietsroute in te trekken.  
Wethouder Vos: zonder reactie investeert college niet. 
Van Eijden: gemiste kans om snel bij station te komen. Maken we gebruik van 
provinciale gelden die hiervoor beschikbaar zijn. 
Wethouder Vos: college gaat niet over Amersfoorts grondgebied. College ziet kan om 
Leusbroekerweg in te richten. 
Van den Brink: R3.2.2. is niet in lijn met memo.
Vos beantwoordt dit volgende week bij informatieronde. 

A.3 Memo lijnvoering openbaar vervoer in Leusden
A.4 Memo stvz Duurzaamheidsagenda
A.5 Memo implementatie omgevingswet stand van zaken spoorboekje
A.6 Memo gemeenteraad bij startnotite RES
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