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Onderwerp: Informatie over de locatie De Holm 

Beste omwonende van locatie De Holm,

We willen u met deze brief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom de locatie 
De Holm. De vorige brief over het project De Holm, die u ontvangen heeft, dateert van 
geruime tijd geleden; november 2019. Hierin hebben we u uitgelegd hoe we de verschillende 
vrijvallende schoollocaties financieel en programmatisch aan elkaar koppelen en deden we 
een oproep voor deelname aan de klankbordgroep. In deze brief willen we u alvast meer 
informatie geven over de tijdelijke huisvesting van de verschillende scholen, de 
klankbordgroep, het stedenbouwkundig model voor de locatie, de daarbij behorende 
uitgangspunten en de globale planning. 

Tijdelijke huisvesting voor ’t Ronde en daarna voor de Hobbit en het Kompas
De school ’t Ronde is sinds afgelopen zomer 2020 tijdelijk gehuisvest in het oude 
schoolgebouw van De Holm. De kinderen van ’t Ronde verhuizen rond de zomer van 2021 
terug naar hun gerenoveerde pand. Hierna komen er kinderen van de scholen de Hobbit en 
het Kompas (alleen de bovenbouw) tijdelijk gebruiken maken van het oude schoolgebouw. 
Zij zullen naar verwachting rond de zomer van 2022 teruggaan naar hun nieuwe school in 
Groenhouten.

Klankbordgroep De Holm
Voor de locatie De Holm is er een klankbordgroep met circa 10 omwonenden. De gemeente 
en deze klankbordgroep zijn sinds februari 2020 drie keer bij elkaar geweest. We hebben het 
met elkaar onder andere gehad over potenties en kwaliteiten van de locatie, maar ook over 
de aandachtspunten voor de herontwikkeling. Vervolgens heeft de stedenbouwkundige met 
deze input een aantal stedenbouwkundige modellen geschetst, welke we ook weer met 
elkaar hebben besproken. De stedenbouwkundige modellen die hieruit gekomen zijn, lichten 
we in onderstaande verder toe. 
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Stedenbouwkundig model en de randvoorwaarden
In de klankbordgroep is naar voren gekomen dat de bomen op de locatie waardevol zijn. 
Ook de wandelroute die vanaf het bruggetje aan de Cohensteeg loopt, is als waardevol 
aangegeven. Uitgangspunt voor deze locatie is ook geweest, dat voor een gevarieerd 
woningbouwprogramma van de vier schoollocaties, een invulling met dure koopwoningen als 
best passend naar voren is gekomen voor deze locatie. Dit past ook bij de directe omgeving 
waar voornamelijk grotere vrijstaande woningen staan. De stedenbouwkundige is met deze 
uitgangspunten gaan schetsen en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in twee modellen met elk 
zeven vrije kavels. Het verschil tussen deze modellen is de wijze van ontsluiting van de 
zuidelijk gelegen kavel (zie figuur 1 en bijlage 1). Ambtelijk gaat de voorkeur uit naar model 
2, waarmee we aan de oostkant zoveel mogelijk groene kwaliteit behouden en zo weinig 
mogelijk verharding nodig is. Besluitvorming over welk model het wordt, vindt op een later 
moment plaats.

De kavels hebben een grootte die ligt tussen 400 tot 552 m2. In het bestemmingsplan geven 
we mee, dat er een mogelijkheid is om een bad- en slaapkamer op de begane grond te 
realiseren (levensloopbestendig). Hiermee zijn deze woningen ook geschikt te maken voor 
de senioren doelgroep. De kopers van de kavels kunnen zelf beslissen of ze een slaap- en 
badkamer op de begane grond willen of niet. Per vrije kavel werken we een kavelpaspoort 
uit. In dit kavelpaspoort komt onder andere te staan wat de plek van de woning op de kavel 
wordt, de keuze van de vorm en de kap, de plek van de entree van de woning, de 
materialen, de nokhoogte, etc. Deze kavelpaspoorten moeten we nog opstellen en 
bespreken we ook weer met de klankbordgroep. Het parkeren lossen we grotendeels op de 
kavel zelf op (2 parkeerplaatsen per kavel). Daarnaast voegen we voor bezoekers in totaal 3 
parkeerplaatsen toe aan de bestaande parkeerplaats. 

Figuur 1: vrije kavels links model 1 en rechts model 2 (zie ook bijlage 1)

Globale planning 
De eerstvolgende stap is de uitgangspunten op hoofdlijnen, die horen bij bovenstaande 
stedenbouwkundige modellen, te laten vaststellen door de raad op 22 april 2021. Bij 
uitgangspunten kunt u bijvoorbeeld denken aan aantal woningen, aantal parkeerplaatsen, 
levensloopbestendigheid, duurzaamheid, eisen ten aanzien van de inrichting van de 
openbare ruimte, etc. Vervolgens gaan we na de vaststelling door de raad het 
ontwerpbestemmingsplan opstellen met alle bijbehorende onderzoeken (geluid, bodem, flora 
fauna, etc.). De huidige bestemming is ‘maatschappelijk’ en dit moeten we wijzigen naar 
‘woningbouw’. Ook werken we de eerder genoemde kavelpaspoorten per kavel verder uit. 
Het streven is het ontwerp bestemmingsplan voor de zomer van 2021 ter inzage te leggen. 

Pagina 2



In het najaar 2021 kan de raad het bestemmingsplan dan vaststellen. We kunnen vervolgens 
eind 2021/begin 2022 starten met de verkoop van de kavels om zo direct na de verhuizing 
van de kinderen van de Hobbit en het Kompas (zomer 2022) te kunnen starten met de 
uitvoering (slopen van de school en bouwrijp maken van het terrein). 

We houden u graag op de hoogte houden en sturen u voordat het bestemmingsplan in 
procedure gaat opnieuw een nieuwsbrief. We bekijken nog of een inloopavond voor de 
zomervakantie van 2021 mogelijk en noodzakelijk is. 

Heeft u nog vragen?
Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft, kunt u deze mailen naar 
Dave Rüter (d.rueter@leusden.nl). Hij is vanaf februari 2021 de projectleider van de locatie 
De Holm. Als er veel vragen zijn, organiseren we een inloopmoment (digitaal) waar u uw 
vragen persoonlijk aan de wethouder en projectleider kunt stellen. We staan voor u klaar. 

Met vriendelijke groet,

Erik van Beurden
wethouder 

Bijlagen 
Bijlage 1 Huidige situatie en stedenbouwkundige modellen 
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Bijlage 1 Huidige situatie en stedenbouwkundige modellen 

Huidige situatie
De locatie de Holm wordt omsloten door water aan de zuid- en oostkant. In het noorden en 
westen door de straat de Lingewijk. 
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Model 1: ontsluiting kavel via het noorden
In dit model gaan we uit van 7 vrije kavels, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden 
met het bestaande groen aan de randen van de locatie. De exacte ligging, grootte en hoogte 
gaan we later bepalen aan de hand van de kavelpaspoorten. De kavels hebben een grootte 
van circa 400 tot 525 m2. Ze hebben de mogelijkheid om een bad- en slaapkamer op de 
begane grond te realiseren. Als kopers dit willen, blijft er een iets kleinere tuin over. 

Hoekkavel in het zuiden
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Model 2: ontsluiting hoekkavel in het zuiden via de kant van de parkeerplaats
Model 2 onderscheid zich van model 1 alleen voor wat betreft de ontsluiting van de 
hoekkavel. De hoekkavel ontsluiten we hier vanaf de zuidkant langs de parkeervoorziening. 
Hiermee kunnen er langs de wandelroute die we willen behouden wat meer bomen 
behouden blijven. Dit model heeft onze voorkeur. 

Hoekkavel in het zuiden

Meer bomen kunnen 
blijven staan
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