Plantsoen
‘De Leus’ moet
behouden
blijven!
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Plantsoen De Leus is de
‘openbare tuin’, van de
bijzondere houten
bungalowwijk Munnikhove.
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Leusden, 24-06-2020

De gemeente Leusden,
T a v. de gemeenteraad,
‘t Erf 1,
3830 AD Leusden.

Geachte raadsleden,

Als bewoners van de houten bungalows in de wijk Munnikhove, vragen wij uw aandacht voor
het volgende.
Zoals wellicht bij u bekend, heeft wethouder Erik van Beurden van u de opdracht gekregen
om een woningbouwplan te ontwikkelen voor het stukje grond ‘De Leus’, gelegen aan de
Agnietenhove/ Pelgrimshove.

Een meerderheid van de bewoners is hier fel op tegen en zij hebben zich inmiddels in een
collectief verenigd.
Uit een schriftelijk buurtonderzoek door ons, actievoerders, bij de bewoners bleek dat van de
62 ondervraagden er 36 aangaven dat zij tegen dit bouwplan zijn. Samen met, ons
actievoerders, zijn dat er 39.

Argumentatie
Zoals oorspronkelijk bij de bouw van onze unieke houten woningen in 1982/1983 de
bedoeling was, onderscheiden deze zich niet alleen qua bouw en materiaal zich van de
andere woningen in de wijk Munnikhove, maar vormen deze 61 woningen een kleine wijk
binnen de wijk, met de allure van een parkje.

Bovenwijkse functie

Het groen van het grasveld met berkenbomen waar de b.s.o. 'De Leus’ opstaat, bepaalt niet
alleen het parkgevoel, maar vormt voor ons als bewoners een belangrijk bovenwijkse functie.
Mede door de eerste bewoners geplante bomen (61 stuks), welke inmiddels volgroeid zijn en
door het langdurig ontbreken van bebouwing, is met een groen grasveld er een klein
plantsoen ontstaan, welke in grote mate bijdraagt tot het welzijn van deze wijk.

Compensatie
Doordat destijds veel animo was voor de houten bungalows, zijn deze veel dichter op elkaar
gebouwd dan oorspronkelijk de bedoeling was, waardoor er zeer weinig grond overbleef voor
een tuin. Hierdoor is dit plantsoen voor deze kleine wijk, daadwerkelijk een openbare tuin
geworden, ter compensatie voor de dicht op elkaar gebouwde bungalows.

Het plantsoen wordt dagelijks gebruikt door spelende kinderen, hondenbezitters en sporters.
Ook andere bewoners uit aangrenzende wijken maken gebruik van dit plantsoen. Het is een
bijzonder stukje groen, met een eigen karakter medebepaald door de vele berkenbomen.

In de wijk Munnikhove is slechts een aangewezen groenvoorziening, namelijk een trapveldje
met speelvoorzieningen, welke aan de westkant van de wijk is gelegen langs de
Benedictijnenhove en gebruikt wordt door de bewoners aldaar.

Welzijn

Gemeente Leusden staat al lange tijd bekend om haar groene karakter, iets wat door veel
van haar bewoners als aantrekkelijk wordt ervaren.

Het belang van groen in een wijk voor de gezondheid en welzijn van haar bewoners, wordt
wetenschappelijk steeds meer onderbouwd en benadrukt.
In de Visie op hoofdlijnen (versie: 19 december 2017) een document van de gemeente,
wordt uitvoerig beschreven hoe het groene karakter van Leusden dient bewaard te worden.
Iets wat een groot deel van haar bewoners ook verlangt. Er wordt gesproken in termen van
‘Groen is ons goud.’ en ‘Zorgen dat ons groen nog meer kan bijdrage aan onze identiteit.’ In
deze visie staat overigens in hoofdstuk 4.3 dit perceel als groene hoofdstructuur op de kaart
ingetekend. Wat tegenstrijdig is met deze bouwplannen.

Het is altijd de intentie van de gemeente geweest om dit perceel een groenbestemming te
geven, als de noodlokalen niet meer nodig zouden zijn, zoals letterlijk vermeld werd in het
bestemmingsplan.
Gelet op bovenstaande argumentatie, verzoeken wij u bij deze om de opdracht tot de
ontwikkeling van bebouwing van 'De Leus’ in te trekken en bij de komende wijziging van het
bestemmingsplan de thans maatschappelijke functie van dit perceel om te zetten in een
groenfunctie.

Hiermee kan uiteindelijk het unieke karakter van deze bijzonder opgezette bungalowwijk, wat
medebepaald wordt door het plantsoen, voor ons als bewoners en voor de gemeente
Leusden worden behouden.

Namens de actievoerders,

Diederick Zegers
Agnietenhove 70,

3834XE, Leusden

