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Beste leden van de gemeenteraad, 

 

Mijn naam is Ilse Vasterman. 

Ik sta vanavond voor u als bestuurslid van WoonDroom Leusden. 

Een ouderinitiatief, dat zich inzet om jong volwassenen met een verstandelijke 

beperking een plek in de samenleving te geven. 

Ik sta hier ook als vertegenwoordiger van onze jongeren, hun ouders en 

familieleden.  

 

Maar ik sta hier ook als moeder van Tom, een vrolijke jongen van 23, met een 

verstandelijke beperking, die net als leeftijdsgenoten, op zichzelf wil gaan 

wonen. 

 

Laat ik eerst inzoomen op onze jongeren, 

Leusdenaren, die nu nog bij hun ouders wonen.  

Sociale, vriendelijke jongeren. 

Geïntegreerd in de samenleving.  

Zij hebben hun sociale netwerken in Leusden. 

Sporten bij diverse Leusdense sportclubs.  

Dat is goed geregeld in Leusden. 

 

Steeds meer jongeren komen ook aan het werk in Leusden. 

Via onze zusterorganisatie DownTown zijn al diverse jongeren aan de slag. (o.a. 

bij het eetwerkcafe in het Huis van Leusden -  alsook bij AFAS) 

Ook dat is goed geregeld. 

Er zijn echter ook zaken die niet goed geregeld zijn.  

Er is geen woonplek in Leusden voor hen. 

En er is grote urgentie. 

Voor onze jongeren is de nabijheid van familie, vrienden, sport en werk van zeer 

groot belang. 

Verkassen is voor hen geen optie (hun sociale en maatschappelijke netwerk is 

hier). 

Grote vraag zou dan overigens zijn: waarheen verhuizen? 

Deze plaatsen zijn er niet! 
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Wat wij willen is overzichtelijk: 

Een plek waar 16 jongeren een thuis kunnen vinden. 

Waar ze met 24-uur begeleiding op zichzelf kunnen wonen, net als iedere andere 

jongvolwassene.  

Een plek waar veiligheid gewaarborgd is, waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen en 

waar zij volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. 

 

Een plek voor onze jongeren realiseren past binnen de uitgangspunten van uw 

gemeenteraad en het College: u omarmt de principes van een inclusieve 

samenleving. Daar zijn wij blij om!  

Daarnaast bent u duidelijk dat u wilt bouwen voor de eigen bevolking. 

 

En ja, ook deze jongeren zijn Leusdenaren, dus uw uitgangspunt geldt ook voor 

hen.   

Ook daar zijn wij blij om!  

 

WoonDroom wordt gesteund door de Leusdense samenleving: 

Tientallen vrijwilligers staan klaar om te helpen. 

Steun van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is ruimhartig 

toegezegd. 

We krijgen ruime financiële en morele steun van de inwoners van Leusden. 

En ook daar zijn wij blij om! 

 

Organisatorisch heeft WoonDroom de zaken op orde: 

We hebben goede samenwerking met zorgaanbieder Amerpoort en 

Woningstichting Leusden.  

Met het aantal van 16 bewoners is het plan ook financieel en zorgtechnisch 

haalbaar.  

Er zijn geen subsidies van de gemeente nodig. 

Kortom: wij zijn klaar om de volgende stap te zetten. 
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En die is wat ons betreft op de Maanweg.  

Laat ik benadrukken dat wij ons kunnen voorstellen dat een aantal bewoners van 

de Maanweg moeite heeft met de bouw van ons huis.  

Logisch, een aantal jaar heeft er niets gestaan op dit perceel. 

Natuurlijk is dat wennen. 

 

Maar laten we ook vaststellen dat op een steenworpafstand zich Residence 

Maanweg bevindt - en het appartementencomplex aan de Prins Frederiklaan; die 

vele malen groter zijn. 

En ook is nog maar kortgeleden de Maanwijk verrezen, op slechts enkele 

tientallen meters afstand. 

Een wijk met 120 woningen en een hoogte die gelijk is aan die van WoonDroom. 

 

Én ieder nadeel heeft zijn voordeel. 

Het voordeel van ons huis voor de buurt is dat het aantal parkeer- en 

verkeerbewegingen beperkt zal zijn. 

Onze jongeren rijden geen auto. 

 

Bovendien zijn zij vriendelijk sociale jongeren die, net als u en ik, overdag naar 

hun werk gaan, ’s avonds met elkaar eten en weer op tijd naar bed gaan om de 

volgende dag weer vroeg uit de veren te gaan voor het werk.  

 

Dat neemt niet weg dat wij de zorgen van een aantal omwonenden begrijpen. 

Gelukkig horen wij ook veel positieve geluiden. Buren die onze jongeren een 

mooie aanvulling in de buurt vinden of het leuk vinden om samen te wandelen. 
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Mocht ons plan er komen dan kan de buurt rekenen op onze jongeren. 

Op ons en onze vrijwilligers. 

Zij en wij zullen ons enorm inspannen om goede buren te zijn. 

 

Er is sprake van urgentie: 

In de afgelopen jaren is er niet genoeg gebouwd voor onze doelgroep. 

Nu niet bouwen betekent oplopen van het probleem  (namelijk nog meer 

jongeren op de wachtlijst). 

Er zijn in Leusden geen andere locaties beschikbaar dan die op de Maanweg. 

Nu niet en ook niet in nabije toekomst. 

Dit is gebleken uit intensieve gesprekken met gemeente, Woningstichting, 

makelaars, projectontwikkelaars en de Boom.  

 

Het is nu of nooit. 

Geef onze jongeren de kans om in Leusden te blijven. 

Dichtbij hun sociale netwerk, dat voor hen belangrijker is dan voor wie dan ook. 

Geef onze jongeren de kans om volwaardig lid te zijn van de Leusdense 

samenleving. 

 

Geef hen deze plek in Leusden. 

Dank u wel!  

 

 

 


