
Aan het College en de Gemeenteraad van Leusden. 
Leusden , 4 Mei 2017 
 
 Betreft: Een reactie op de “Toekomst van Leusden na 2030” door  
              CML Milieuorganisatie Leusden (CML) en  
               Stichting Nieuw Knal Groen (NKG) 
  

 
Geacht College, 
 
Wij dringen er bij U op aan om de nog beschikbare bouwruimte binnen de rode contouren zo 
langzaam mogelijk vol te bouwen, ook als dat betekent dat het langer duurt dan tot 2025. Dit kan dus 
een aangepast scenario 1 betekenen. 
 
Deze ruimte voornamelijk gebruiken voor senioren en starters appartementen. Dit kan ook 1 of 2 
verdiepingen hoger worden. Eengezinswoningen zijn er in Leusden al voldoende en er zullen 
meerdere van deze woningen vrijkomen na de bouw van senioren appartementen.. 
 
Vergrijzing van de bevolking is geen argument. De zeer jonge bevolking uit de zeventiger jaren zal 
zeker vergrijzen, maar een wisseling van jong en oud gebeurt in iedere gemeente. 
 
In Leusden-zuid is de bevolking al weer aan het verjongen. 
 
Een kernwaarde hierbij is dat  het groen binnen de rode contouren behouden moet blijven. 
 
Al in de zeventiger jaren heeft de Gemeenteraad unaniem besloten  niet over het Valleikanaal te 
bouwen en ons kostbare buitengebied te sparen. Ook als dat zou betekenen dat Leusden niet meer 
dan 30.000 inwoners zou krijgen. 
 
Tenminste drie keer sinds die jaren zijn er toch plannen geweest  voor veel meer groei en steeds 
heeft  een meerderheid van de Gemeenteraad en de bevolking deze plannen met vele acties 
afgekeurd. 
 
Ook deze keer zullen we ons buitengebied tegen diverse groeiplannen van Rijk, Provincie en 
omliggende gemeenten moeten beschermen. 
 
Een voorstel van de Utrechtse Milieu organisatie (NMU) van ruim 1 jaar terug om in het gebied van 
de Langesteeg de hoge natuurwaarden van de Schoolsteegbosjes uit te breiden is unaniem door de 
Gemeenteraad afgewezen. De belangrijkste reden was de bouw van enkele huizen langs de 
Hamersveldseweg om de plannen betaalbaar te maken. Hierdoor zal het Langesteeggebied  nu 
verder verdrogen. Financiële middelen zijn door de Gemeente en de Provincie toen niet beschikbaar 
gesteld om de plannen zonder huizenbouw te kunnen realiseren. 
 
Dat bouwen toen unaniem is afgewezen is verheugend, maar juist daarom stellen de door het 
College voorgestelde 4 scenario’s ons zo teleur. 
 
 Wij hopen dat onze ongerustheid van de plannen door u begrepen zal worden en we zullen blijven 
strijden voor het behoud van de natuur in Leusden. 
 
 Namens de besturen van Nieuw Knal Groen en het CML Milieuorganisatie Leusden. 
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