
 
Leusden, 7 mei 2021 

Onderwerp: Hof van Liz 

Geacht Bestuur en gekozen raadsleden, 

Als bewoner aan de oostzijde op de Ruiterhorst, grenzend aan de Twaalfmorgenlaan, ben ik 
betrokken bij de gevolgen van het woningbouwproject Hof van Liz. Als zodanig heb ik deel genomen 
in het 'bewonerscollectief Ruiterhorst' en de informatie bijeenkomsten, in het Huis van Leusden, 
bijgewoond. In die informatie bijeenkomsten heb ik mijn zorgen uitgesproken over het voorkomen van 
parkeren op de Twaalfmorgenlaan a.g.v. gebrek aan parkeer mogelijkheden voor medewerkers van 
Lisidunahof en bewoners Hof van Liz, op eigen terrein. 
Ook zijn in die bijeenkomsten o.a. bezwaren tegen de bouwhoogte van gebouw A gemaakt. De zorgen 
over de bouwhoogte zijn in nabesprekingen gedeeltelijk weggenomen en de parkeerzorg werd 
ondervangen door ondergrondse parkeerfaciliteiten die in het ontwerp zijn opgenomen waardoor geen 
parkeeroverlast op de Twaalfmorgenlaan zou ontstaan. 

Nu heb ik recent langs de betreffende bouwlocatie gewandeld en, op de geplande plek voor gebouw 
A, een zeer geringe afgraving van +/- 25cm diepte waargenomen. Deze waarneming riep bij mij 
vragen op over de planning voor ondergronds parkeren. 
Vervolgens heb ik nog eens de brief van de Woningstichting Leusden en de fa. van Wijnen, van 18-
02-2021, er op nagelezen waarin sprake is van 'half verdiept parkeren'. De conclusie die ik hieraan 
verbind is dat de hoogte van geplande gebouwen daardoor +/-1,5 meter hoger zal worden.  
 
Na deze inleiding heb ik een drietal vragen, t.w.: 

1) Kunt u mij informeren of de wijziging van 'ondergronds parkeren' in 'half verdiept parkeren’ met 
instemming van uw College en de Gemeenteraad heeft plaats gevonden en zo "ja", dat dit niet in 
overeenstemming is met de verstrekte voorlichting?
 
2) Kunt u uw toezegging herhalen dat het parkeren, voor medewerkers van Lisidunahof en bewoners 
Hof van Liz, door voldoende parkeerplaatsen op het grondoppervlak van Lisidunahof en Hof van Liz 
wordt geregeld c.q. opgevangen en niet wordt afgewenteld naar de Twaalfmorgenlaan? 

3) Afhankelijk van uw antwoord op vraag 1 en mogelijke instemming met het 'half verdiept parkeren', 
verneem ik graag van u of daarbij rekening is gehouden met een toename in bouwhoogte van o.a. 
gebouw A en of daar minimaal de bewoners van de Ruiterhorst, aan de noordzijde, over zijn 
geïnformeerd? 

Met dank voor het innemen van deze brief en het zo mogelijk beantwoorden van de vragen.
Met vriendelijke groet,

Afzender bij griffie bekend.


