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Onderwerp: wijziging bestemmingsplan voormalig politiebureau

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Leusden besloten om het politiebureau aan 
te kopen en deze locatie aan te merken als herontwikkelingslocatie. De raad heeft daarvoor 
‘kaders op hoofdlijnen herontwikkeling locatie politiebureau’ vastgesteld. Het uitgangspunt is 
daarbij een 5,5 laags gebouw, met een half verdiepte parkeergarage en daarboven 
appartementen. Het college heeft nu besloten voor de locatie de door de raad vastgestelde 
kaders zo snel mogelijk uit te werken tot een bestemmingsplan. 

Bij het maken van het bestemmingsplan betrekken wij u natuurlijk. Daartoe nodigen wij u 
graag uit voor een drietal participatiesessies die ’s avonds plaatsvinden op nog nader te 
bepalen tijdstippen tussen 18:00 en 22:00 uur. Participatie betekent dat u als 
belanghebbende/omwonende wordt geïnformeerd en geconsulteerd tijdens het maken van 
het bestemmingsplan. Dit alles binnen de door de raad vastgestelde kaders. Van de sessies 
wordt een kort verslag op papier of een videoverslag gemaakt. Hieronder zijn de sessies 
alvast kort toegelicht:

1) 19 mei 2021 – onderwerp: toelichting op het proces, de stedenbouwkundige kaders 
en de concrete invulling in beeldkwaliteit en bestemmingsplan. Ophalen reacties 
deelnemers: de reacties kunt u tijdens de sessie geven en uiterlijk 2 dagen later per 
mail insturen;

2) 7 juni 2021 – onderwerp: toelichten concept ontwerp bestemmingsplan. Reactie op 
de door de deelnemers van sessie 1 gedane suggesties;

3) 24 juni 2021 – presenteren definitief ontwerp bestemmingsplan.

U kunt zich op sessie 1 voorbereiden door agendapunt 9 van de raadsvergadering van 1 
oktober jl. terug te kijken. E.e.a. is te vinden via: 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/01-oktober/
20:00. Daar vindt u ook de door de raad vastgestelde kaders.

De bijeenkomst vindt digitaal plaats. U dient zich uiterlijk 13 mei 2021 per mail aan te melden 
door een bericht met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen aan 
b.vaneijken@leusden.nl. U ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst een mail met 
tijdstip en een link waarmee u via internet kan deelnemen aan de sessie. 

Met vriendelijke groet,

Bert van Eijken
projectleider
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