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Onderwerp: Informatieavond herontwikkeling locatie Groenhouten-De Meent 
  
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag nodig ik u uit voor een informatieavond over het nieuw te bouwen Integraal Kind 
Centrum (IKC) Groenhouten, waar basisscholen Het Kompas en De Hobbit onderdak 
krijgen. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 8 oktober a.s. in basisschool Het 
Kompas (De Meent 3 in Leusden). Het programma van de avond start om 19.30 uur. Vanaf 
19.15 uur bent u welkom om binnen te lopen voor koffie of thee. 
 
De gemeente Leusden is, samen met de schoolbesturen, verantwoordelijk voor een goede 
kwaliteit van onderwijs. Goede huisvesting van de scholen is daar onderdeel van. De 
afgelopen jaren zijn meerdere basisscholen gehuisvest in multifunctionele centra (Antares, 
Atlas, Atria en Berkelwijk). Voor de  scholen Het Kompas en De Hobbit staat eveneens 
vervangende nieuwbouw op de planning vanwege de ouderdom en slechte bouwkundige 
staat van de bestaande gebouwen. De wens is om deze twee scholen, samen met een 
kinderopvangorganisatie, onder te brengen in een Integraal Kind Centrum (IKC) op deze 
locatie. Daarnaast is sporthal De Meent gesloopt. Het is onze wens om op de voormalige 
locatie van De Meent een beperkt aantal woningen te bouwen.  
 
Wij begrijpen dat deze ontwikkelingen bij u wellicht vragen oproepen. Daarom willen wij u 
graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planontwikkeling betrekken. Daarvoor willen 
wij een klankbordgroep van omwonenden samenstellen. Op de informatieavond van 8 
oktober informeren wij u hier verder over. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de 
klankbordgroep, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief  vragen of opmerkingen  dan kunt u contact opnemen 
met de gemeentelijk projectleider, de heer Dave Rüter. Dat kan per e-mail via 
gemeente@leusden.nl, of telefonisch via 14 033.  
 
Ik ontmoet u graag op 8 oktober! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Patrick Kiel 
wethouder


