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Onderwerp: Informatie over de locatie ‘de Leus’ 

Beste omwonenden van locatie de Leus,

We willen u met deze brief op de hoogte brengen van de plannen voor woningbouw op de 
locatie de Leus. De vorige brief over het project de Leus die u ontvangen heeft, dateert van 
geruime tijd geleden; november 2019. Hierin hebben we u onder andere uitgelegd hoe we 
de verschillende vrijvallende schoollocaties financieel en programmatisch aan elkaar 
koppelen en deden we een oproep voor de deelname aan de klankbordgroep. Met 
voorliggende brief willen we u op de hoogte stellen van wat wij in het afgelopen jaar hebben 
gedaan en over de laatste stand van zaken. 

De volgende onderwerpen lichten we hieronder verder toe: de tijdelijke huisvesting van ’t 
Ronde, de klankbordgroep, het stedenbouwkundig model voor de woningbouw op de locatie, 
de actiegroep en de globale planning voor de herontwikkeling van de Leus. Voorwaarde 
hierbij is dat de gemeenteraad ‘ja’ zegt tegen woningbouw op deze locatie, zie ook verderop 
in deze brief. 

Tijdelijke huisvesting van ‘t Ronde
De school ’t Ronde is sinds deze zomer 2020 tijdelijk gehuisvest in het oude schoolgebouw 
van de Holm en gebruikt ook het voormalig gebouwtje van Humankind op de locatie de 
Leus. De kinderen van ’t Ronde verhuizen rond de zomer van 2021 terug naar hun 
gerenoveerde schoolgebouw. Daarna komt het gebouw op de locatie de Leus leeg te staan 
en willen we het gaan slopen.

Klankbordgroep de Leus
De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 10 omwonenden/belanghebbenden, die zich 
grotendeels naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief van november 2019 hebben 
aangemeld. De gemeente en deze klankbordgroep zijn sinds februari 2020 drie keer bij 
elkaar geweest. Met de klankbordgroep hebben we gesproken over de kwaliteiten en 
aandachtspunten van het gebied. Vervolgens heeft onze stedenbouwkundige, rekening 
houdend met de kwaliteiten en aandachtspunten, twee modellen getekend. Deze zijn in de 
laatste twee bijeenkomsten besproken met de klankbordgroep. 
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Stedenbouwkundig modellen met woningbouw
In aansluiting op de aanliggende wijk willen we het ‘klein’ wonen in een eigentijdse vorm op 
de locatie realiseren. De doelgroep van deze kleinere woningen zijn onder andere starters 
op de woningmarkt. Dit kunnen huurwoningen zijn, maar ook goedkope koopwoningen. 
Met het concept van ‘klein wonen’ kunnen we zoveel mogelijk groen behouden aan de 
randen en in het middengebied. En kan het wandelpad dat in het groen deel langs het water 
loopt, kan eveneens gewoon gehandhaafd blijven. Dit zijn waardevolle aspecten van de 
locatie, die omwonenden uit de klankbordgroep hebben aangegeven. Met deze kwaliteiten 
als belangrijkste uitgangspunten zijn we tot twee modellen gekomen, zie figuur 1 en bijlage 
1. Deze modellen gaan beiden uit van twee woonblokken, één met maximaal 5 woningen en 
één met maximaal 4 woningen. Het zijn woningen met één laag met een kapje. Het kunnen 
ook woningen zijn, die niet aan elkaar vast zitten. Het verschil tussen model 1 en 2 zit in de 
ligging van het meest zuidelijk gelegen blok. 

Figuur 1: kaderkaartjes de Leus model 1 (links) en model 2 (zie ook bijlage 1)

De twee blokken worden later uitgewerkt als duidelijk is welke partij hier gaat ontwikkelen. 
Dat is op dit moment nog niet bepaald. Het is zoals aangegeven een programma met 
kleinere woningen met een kleine kap voor een specifieke doelgroep, te weten starters op de 
woningmarkt. Passend bij hetgeen het college in november 2019 heeft besloten, namelijk 
dat er op de locatie de Leus de plek is om iets te doen voor een specifieke doelgroep, zoals 
bijvoorbeeld starters. Dit kan als het totale resultaat voor de vier schoollocaties (Klimrakker, 
Meent, Holm en Leus) minimaal op nul uit komt. Vooralsnog ziet het er naar uit dat dit lukt. 

Actiegroep tegen woningbouw op de Leus
We zijn ons ervan bewust dat er inwoners tegen de bouw van woningen zijn op de locatie de 
Leus. Een deel van deze mensen tegen woningbouw heeft zich gegroepeerd in een 
actiegroep en heeft de raad inmiddels laten weten dat zij zich niet kunnen vinden in 
woningbouw op deze locatie. De gemeenteraad zal zich daarom op 22 april 2021 tijdens de 
raadsvergadering moeten uitspreken over wel of geen woningbouw op de locatie de Leus, 
voordat we verder kunnen gaan met de ontwikkeling van de plannen. 

Globale planning
De gemeenteraad stelt de randvoorwaarden op hoofdlijnen voor de ontwikkeling op de 
locatie de Leus vast. Daarmee komt er duidelijkheid over wel of geen woningbouw op deze 
plek. De planning is om dit op 22 april 2021 in de raadsvergadering te behandelen. Mocht de 
raad op 22 april 2021 besluiten dat hij verder wil met woningbouw op locatie de Leus met 
bijbehorende randvoorwaarden op hoofdlijnen, dan gaan we actief op zoek naar partijen die 
hier woningen kunnen realiseren en kunnen we de nadere uitwerking van het plan starten. 
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Ook gaan we op dat moment starten met het wijzigen van de huidige bestemming 
‘maatschappelijk’ op de locatie naar ‘woningbouw’. Het streven is om nog dit jaar het 
ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen. Rond de zomer 2021 vertrekt de school 
’t Ronde weer naar hun eigen gebouw. In het najaar van 2021 laat de gemeente het gebouw 
slopen. 

Als de gemeenteraad op 22 april a.s. instemt met de randvoorwaarden en daarmee met 
bebouwing, dan zullen wij u graag op de hoogte houden en sturen u voordat het 
bestemmingsplan in procedure gaat opnieuw een nieuwsbrief. Wij bekijken nog of een 
inloopavond voor de zomervakantie van 2021 mogelijk en noodzakelijk is. Uiteraard bent u 
ook van harte welkom bij de informatieronde en raadsvergadering in april. U kunt daarover 
contact met de griffier (griffier@leusden.nl) opnemen.

Heeft u nog vragen?
Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft, kunt u deze mailen naar Dave 
Rüter (d.rueter@leusden.nl). Hij is vanaf februari 2021 de projectleider van de locatie de 
Leus. Als er veel vragen zijn, organiseren we een inloopmoment (digitaal) waar u uw vragen 
persoonlijk aan de wethouder en projectleider kunt stellen. We staan voor u klaar. 

Met vriendelijke groet,

Erik van Beurden
Wethouder

Bijlagen 
Bijlage 1: Huidige situatie en stedenbouwkundige modellen
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Bijlage 1: Huidige situatie en stedenbouwkundige modellen locatie 
de Leus

Huidige situatie
De locatie ligt tussen twee fietspaden, de Agnietenhove en de Pelgrimshove. Op de locatie 
staat nu nog het oude gebouw van Humankind. Op dit moment maakt ’t Ronde hier gebruik 
van tot en met de zomer 2021. Dan verhuist ’t Ronde weer terug naar het eigen 
schoolgebouw. Het groen rondom het gebied is als waardevol aangegeven door leden uit de 
klankbordgroep. Ook is aangeven dat het wandelpad behouden zou moeten blijven.
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Model 1
In model 1 gaan we ervan uit dat we twee bouwblokken hebben rondom een groen 
middengebied. Het meest noordelijke blok ligt parallel aan het fietspad dat naar de 
Hamershof gaat. Het tweede blok staat hier dwars op. 
Binnen het noordelijke blok kunnen maximaal 5 kleine woningen komen en binnen het 
zuidelijke blok zijn dit er maximaal 4. Met een klein privé terras. Het parkeren kan op één 
plek in het nieuwe plan namelijk aan de zuidkant. Verder zijn de woningen niet per auto 
bereikbaar alleen met een wandelpad.
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Model 2
Model 2 gaat eveneens uit van dezelfde benoemde kwaliteiten in het gebied. Het verschil 
met model 1 is dat het tweede blok ook parallel aan het fietspad komt te liggen. 
Ook hier geldt dat binnen het noordelijke blok maximaal 5 woningen kunnen komen en bij 
het zuidelijk blok zijn dit er maximaal 4. Met een klein privé terras. Het parkeren is in dit 
model op twee locaties opgelost, omdat het mogelijk is bij dit model om alle parkeerplaatsen 
aan de zuidkant op te lossen. Verder zijn de woningen niet per auto bereikbaar alleen met 
een wandelpad.  
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