Namens 18 huishoudens grenzend aan de locatie: maximaal 2 woonlagen
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Wederopbouwwoning Maanweg

Voorbeelden Leusden-Zuid recente nieuwbouw maximaal 2 woonlagen

Beste gemeenteraadsleden,
Fijn dat ik eindelijk met u in gesprek kan namens de 18 huishoudens.
Wij hebben u 3 uitgebreide brieven gestuurd, op 29 augustus, 19 oktober en 7 november jl.
De wethouder en WSL hebben tot op heden de inhoud van deze brieven niet beantwoord,
zowel wethouder als WSL hebben na 7 november wel een antwoord-brief gestuurd,
echter deze brieven gaan niet in op onze vragen. Beiden verwijzen naar elkaar.
De WSL heeft een verslag gemaakt van onze reacties tijdens de inloop-avond op 1 november, die
diametraal een andere weergave is dan de samenvatting in onze brief van 7 november en onze
gezamenlijke ervaring van 18 huishoudens.
Ons laatste hoop is daarom op u als gemeenteraadsleden gevestigd, dat u wel onze belangen als
burger/inwoners van Leusden serieus meeweegt.
Wij vragen u maar 1 ding: dat u het “ruimtelijke kader WSL-locatie Maanweg” (zie sheet 6 & brief 7
november jl.) als gemeenteraad vaststelt en daarmee definitief de bouw op deze bijzondere historische
locatie tot maximaal 2 woonlagen beperkt.
Helaas krijgen we als bewoners tezamen maar max 9 minuten spreektijd, versus de
gemeente+WSL+Woondroom tezamen 30 minuten.
U bent altijd welkom voor een gesprek in onze straat

Tijdslijn WSL-locatie Maanweg:
✓
✓
✓
✓
✓

De eerste Leusdense 3x2 wederopbouwwoningen
In 2012: 2x2 afgebroken ná 10 jr tijdelijke verhuur WSL
Bestemmingsplan Leusden-Zuid, 2017
Welstandsnota-2018: lintbebouwing Maanweg stelt eisen
Afspraak van wethouder Van Beurden bij Maanwijk WSL-locatie:
lage woningen (aansluitend op de Maanweg), 2018 & 2019
✓ Raadsinformatiebrief 2020-04: grondgebonden woningen,
quote: “plan moet voldoende draagvlak hebben in de buurt”
✓ Januari 2022: online-avond over WSL Woondroom-plan
✓ Daarna negeren omwonenden tot heden

Wij vragen de gemeenteraad, het volgende
vast te stellen:

Vervolg-opties:
1. WSL+Woondroom+college houden vast aan 3+ woonlagen
=> alle omwonenden boos, procedures
2. Maximaal 2 woonlagen Maanweg: => omwonenden tevreden
a) WSL/Woondroom passen 16 appartementen in het bouwvlak
b) WSL/Woondroom schalen terug naar 10-12 appartementen
c) WSL bouwt sociale woningen op deze locatie &
voor Woondroom wordt op een andere locatie gebouwd

Raadsinformatiebrief 2020-04:
De tekst van het College in de Raadsinformatiebrief 2020-04
(letterlijke quotes): “WSL is van plan hier woningen te
realiseren. …WSL bespreekt het plan eerst met de buurt. …Aan
de Maanweg staan vooral grondgebonden woningen. Ook aan
de zijde van de Maanweg in Maanwijk worden grondgebonden
woningen gerealiseerd. Het te ontwikkelen plan moet in
hoogte, breedte en oppervlak zoveel mogelijk aansluiten bij de
oorspronkelijke bebouwing (‘2 rijtjes grondgebonden
woningen’). …. Daarnaast en niet in de laatste plaats moet het
plan voldoende draagvlak hebben in de buurt. Mede op basis
van consultatie door WSL wordt met hen overlegd over hoe zij
verder wil gaan met het initiatief. Daarover wordt de raad weer
geïnformeerd.”:

Bestemmingsplan Leusden-Zuid 2017:

Welstandsnota-2018: lintbebouwing

Wat ging er mis?
-

-

-

-

WSL is sinds 2012 onbereikbaar voor omwonenden over hun plan
WSL wenst in 2017-2019 niet met Heijmans/gemeente samen te
werken voor gezamenlijke ontwikkeling Maanwijk/WSL-locatie
Tijdens de gesprekken over de Maanwijk is ook de WSL-locatie met
wethouder Van Beurden besproken en is ons door hem verzekerd dat er alleen
nieuwbouw kan plaatsvinden die laag blijft (gelijk aan zuidrand Maanwijk)
en aansluit op de hoogte van de woningen aan de Maanweg
WSL & college schrijven in raadsinformatiebrief 2020-04 over plan
voor grondgebonden woningen; maar omwonenden werden toen
niet geïnformeerd, WSL blijft onbereikbaar voor vragen;
WSL & Woondroom zijn aan de slag gegaan in 2020-2021;
Pas in januari 2022 worden de omwonenden in een ‘onlinebijeenkomst’ ingelicht door WSL; de negatieve reacties over massa
en hoogte worden vervolgens genegeerd;
De inhoudelijk email dd. februari van Theo Klink namens mede-omwonenden aan WSL wordt genegeerd en is tot heden onbeantwoord
De maanden erna is WSL onbereikbaar voor omwonenden

Wat ging er mis?
-

WSL verwijst naar de gemeente, de gemeente verwijst naar WSL
Geen van beide wenst op de inhoud van emails/brieven te reageren
29 augustus: 1e bewonersbrief (18 huis-handtekeningen)
5 september: gesprek wethouder Kiel en 2 omwonenden
19 oktober: 2e omwonenden-brief
1 november: inloopavond WSL, WSL bleek géén informatie over de hoogte te kunnen geven?
7 november: 3e omwonenden-brief (14 nov: 18 huis-handtekeningen); het verslag van WSL staat
diametraal op de ervaringen van de omwonenden van de inloop-avond 1 november

-

WSL gaat niet inhoudelijk op onze reacties in
De gemeente verwijst naar de WSL voor inhoud.
De WSL verwijst naar de gemeente, die besluit.

-

“De raad verder buitenspel”, aldus de gemeente als het college straks daadwerkelijk kiest voor de
procedure van de “Uitgebreide omgevingsvergunning”;

