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Tot aan het voorjaar van 2019 staan voor de Hamershof de volgende werkzaamheden gepland.
De planning is indicatief. Wij houden u op de hoogte houden via nieuwsbrieven en andere vormen
van communicatie.
• Mei 208 – oplevering ruwbouw Huis van Leusden en start interne afbouw.
• Mei – september 2018 - herinrichting openbaar gebied rondom Huis van Leusden:
• aanbrengen tijdelijke bestrating en realiseren nieuwe verkeersstructuur.
• Juni – September 2018 – eerste fase renovatie De Korf.
• September 2018 – opening Huis van Leusden en start verhuizing nieuwe bewoners.
• September 2018 – parkeergarage aan De Smidse weer volledig beschikbaar
• September 2018 – geplande invoering blauwe zone
• December 2018 – volledige ingebruikname Huis van Leusden inclusief woningen.
• Januari – april 2019 – aanbrengen definitieve bestrating rond Huis van Leusden
en herinrichting Het Erf en De Smidse.
Impressies herinrichting.
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Hoe gaat het met de renovatie van de Hamershof?
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We praten en denken al jaren over de renovatie van de gebouwen en het openbare gebied van de
Hamershof. Een face lift is hard nodig, zodat de Hamershof voor de komende tientallen jaren een
plek is en blijft waar je gezellig kunt winkelen en verblijven en ook prettig kunt wonen.

E

Het afgelopen jaar is de renovatie in een stroomversnelling gekomen. Op allerlei plekken wordt
er gewerkt. Afgelopen najaar zijn langs de Hamersveldseweg Restaurant BRAS 73 en de nieuwe
fietsenwinkel van Hans Greefhorst geopend. “Ik ben daar erg blij mee. Het is een goede impuls voor
het winkelcentrum en draagt bij aan de levendigheid in De Hamershof”, aldus wethouder Dragt.
Aan ’t Erf wordt druk gebouwd aan het Huis van Leusden: een ontmoetingsplek waar inwoners
terecht kunnen met vragen over zorg, welzijn, onderwijs en gemeentelijke zaken. Larikslaan2 en het
overgrote deel van de werkplekken van de gemeente komen op de begane grond. Onderwijsorganisatie Voila en Futurum, organisatie voor begeleid wonen komen op de 1e etage. Op die verdieping,
maar ook de verdiepingen daarboven komen appartementen. Een deel daarvan is bestemd voor
bewoners van Abrona.
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Het college heeft hierover een ontwerp-verkeersbesluit genomen en besloten bewoners en winkeliers
de mogelijkheid te geven hierop te reageren via een zogenaamde zienswijzenprocedure (als bedoeld
in artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht).
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Planning
“Een eenmalige situatie,” aldus wethouder Dragt. “De gemeente en de provincie staan nu samen
Tot aan het voorjaar van 2019 staan voor de Hamershof de volgende werkzaamheden gepland. De
garant voor de renovatie. Hopelijk kunnen we deze garanties als gemeenten in de toekomst samen
planning is indicatief. Wij houden u op de hoogte houden via nieuwsbrieven en andere vormen van
met de Economic Board Utrecht verstrekken vanuit een regionaal of provinciaal waarcommunicatie.
borgingsfonds.”
• Mei 208 – oplevering ruwbouw Huis van Leusden en start interne afbouw.
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Invoering blauwe zone

Voor de Hamershof zijn goede parkeervoorzieningen van groot belang.
Er kan gratis worden geparkeerd en
dat moet zo blijven.
In 2015 hebben de eigenaren van
het Centrum voor Jeugd- en
Gezin, Meander, Boni en AH bij de
gemeente aandacht gevraagd voor
het parkeren in winkelcentrum
Hamershof. Uit tellingen bleek dat er
op bepaalde piekmomenten een te
grote parkeerdruk was. Het
college heeft hierover in februari
2016 gesproken met de gemeenteraad en vervolgens een werkgroep
ingesteld met vertegenwoordigers van zowel de winkeliers als bewoners. Deze werkgroep heeft een
consumentenonderzoek laten doen en daaruit bleek dat er draagvlak was voor een blauwe zone in
het winkelcentrum. De winkeliers en winkeleigenaren hebben gevraagd om de beste parkeerplaatsen zo veel mogelijk vrij te houden voor de centrumbezoekers. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat
het winkelcentrum aantrekkelijk blijft.
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Na overleg met een werkgroep van belanghebbenden is een idee uitgewerkt voor een blauwe zone
in een deel van De Hamershof. De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 –
18.00 uur voor:
• de parkeerplaatsen bij de Jumbo, de Boni en Albert Heijn;
• de benedendekken van de parkeergarages;
• een deel van de parkeerplaats van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De maximum parkeertijd is 3 uur.
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Het college heeft hierover een ontwerp-verkeersbesluit genomen en besloten bewoners en winkeliers de mogelijkheid te geven hierop te reageren via een zogenaamde zienswijzenprocedure (als
bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht).
Dit betekent dat u vanaf 2 januari zes weken tijd hebt om op het ontwerpbesluit te reageren.
In die periode organiseren wij een inloopavond waar vertegenwoordigers van de gemeente en winkeliers en winkeleigenaren u graag nader informeren over het invoeren van de blauwe zone. U bent
op 23 januari tussen 19.30 en 21.00 uur van harte welkom in De Korf. U kunt vrij binnenlopen.
Het ontwerp-verkeersbesluit en de bijbehorende stukken vindt u op
www.leusden.nl/bekendmakingen nummer 228380.
U kunt deze stukken ook inzien het gemeentehuis. Maak hiervoor dan een afspraak via
www.leusden.nl/afspraak met het omgevingsloket.

Zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit kunt u sturen aan de gemeente Leusden, afdeling
Beleid, Postbus 150, 3830 AD Leusden. U kunt uw zienswijzen ook e-mailen naar
gemeente@leusden.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-verkeersbesluit blauwe zone
Hamershof’. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden. Een per e-mail ontvangen zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld als een per post ontvangen zienswijze.

