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UITNODIGING
Dinsdag 11 september is er in De Korf, De Smidse 1, 
van 19.30 - 21.00 uur een inloopavond over het open-
baar gebied van het Hart van Leusden.

U kunt er informatie krijgen over de werkzaamheden in 
het openbaar gebied en aan de panden die de komende 
tijd gaan plaatsvinden, informatie over de planning en 
fasering en over de bereikbaarheid tijdens de werkzaam-
heden. 
Medewerkers van de gemeente en aannemer Roelofs 
zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

U bent van harte welkom!

Start werkzaamheden aanleiding voor Nieuwsbrief en inloopavond

Dit is de vierde Nieuwsbrief over Hart van Leusden. Een volgende fase 
in het project staat op het punt van beginnen. We zijn trots dat de over-
eenkomst met de aannemer voor de werkzaamheden aan de buiten-
ruimte is getekend. Dat betekent dat we op korte termijn, om precies te 
zijn op dinsdag 18 september, gaan beginnen met de werkzaamheden. 
Om u hier zo goed en volledig mogelijk op voor te bereiden, organiseren 
we samen met de aannemer een inloopavond. De ervaring leert dat er 
voor bijeenkomsten over Hart van Leusden veel belangstelling is en we 
hopen dan ook op een hoge opkomst. We hebben de aankondiging voor 
de inloopavond via zoveel mogelijk media verspreid.
We hopen u in De Korf te zien en te spreken.    

Graag tot 11 september!

Patrick Kiel 
Projectwethouder

Gemeente Leusden, Fokkerstraat 16, 3833 LD LeusdenGemeente Leusden, Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden

De boven gelegen woningen worden gerenoveerd door bouwbedrijf Bloemendal uit Leusden. Hoe 
het gaat worden is al goed te zien bij de proefwoning/winkel ter plaatse van de Kaaszaak van 
Leusden van Fred de Lange.

Er wordt gestart aan de kant van ’t Erf. Daar worden alle gevelkozijnen op de verdieping vervangen, 
de gevels worden bekleed en er wordt vanaf de pizzeria tot op de hoek bij Douglas een luifel aange-
bracht zoals bij de kaaszaak. Op de hoek bij Douglas komt een groot balkon voor de twee woningen 
die hier aan grenzen. 

Naar verwachting wordt er in oktober begonnen. De eerste fase (als alles volgens planning verloopt) 
zal 1 december gereed zijn. In het voorjaar begint de volgende fase en worden de gevels aange-
pakt vanaf Douglas tot het Kruidvat. Streven is om alle werkzaamheden in 2019 af te ronden, maar 
daarvoor moet nog veel uitgewerkt en geregeld worden. Er wordt overlegd met de eigenaren van de 
omliggende bouwblokken waarin winkels zijn gelegen van de Jumbo, Blokker, Boni, Hema, en Albert 
Heijn in hoeverre zij kunnen aansluiten op deze plannen. Jeroen ten Hacken (jeroen@tenhacken.nl, 
T (06) 270 536 57) begeleidt de renovatie namens de VvE bedrijfsruimten. 

 
Renovatie woningen boven winkelcentrum Hamershof
De afgelopen periode is Bloemendal Bouw begonnen met de werkvoorbereiding voor het NOM 
(Nul op de Meter) renoveren van de woningen boven winkelcentrum Hamershof. Hierbij is de model-
woning opgeleverd en de eerste gasmeter verwijderd! Na de renovatie zijn de woningen niet alleen 
energiezuinig, maar ook nog eens onderhoudsarm. Het gaat om bouwkundige en installatiewerk-
zaamheden.

Planning 
De renovatie start op de Wevershilt, daarna worden de Imkershilt, de Kevershilt en de 
Schepershilt aangepakt. De voorlopige planning is als volgt: 
▪ Fase 1: Wevershilt, start medio september 2018 
▪ Fase 2: Imkershilt, start medio december 2018 
▪ Fase 3: Kevershilt, start medio maart 2019
▪ Fase 4: Schepershilt, start medio juli 2019

Overlast en bereikbaarheid 
Om deze werkzaamheden uit te voeren, worden er steigers voor de woningen en in de winkelstraat 
gebouwd. Voor ieders veiligheid zal Bloemendal Bouw erop toezien dat de steigers worden afge-
schermd met netten. De winkels blijven toegankelijk. Verder moet u er rekening mee houden dat de 
parkeerplaats van de hofjes, aan de achterzijde van de winkels, nodig zal zijn voor een bouwkraan, 
afvalcontainers en opslag materiaal en dergelijke. Tijdens de werkzaamheden wordt geluid geprodu-
ceerd, geprobeerd wordt dit tot een minimum te beperken. De werktijden zijn van 07.00 – 17.00 uur. 

Contactpersonen 
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met: 
Contactpersoon uitvoerder, Wim van Dijk 
Contactpersonen werkvoorbereiding, Tjan Man & Niels van der Ent 
Telefoonnummer kantoor, 033 494 1396 
Emailadres: tjan.man@bloemendalbouw.nl; niels.van.der.Ent@bloemendalbouw.nl

Aan de bewoners van
De Blekerij 1
3831 CT Leusden
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Projectkantoor in Hart van Leusden
Aan de Brouwerij 5 is een projectkantoor ingericht. Aannemer Roelofs en de gemeente ma-
ken daar sinds mei gebruik van. Het projectkantoor blijft gedurende de werkzaamheden aan 
het openbaar gebied in het Hart van Leusden in bedrijf.
Voor het project Hart van Leusden heeft Roelofs een omgevingsmanager aangesteld, Gerjan 
Gerrits. Bij hem kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen. 

   •  Telefoon: 06 30490944
   •  E-mail: g.gerrits@roelofsgroep.nl
   •  Wekelijks inloopmoment: op donderdag van 08:00 – 10:00 uur
   •  Op afspraak: nader te overleggen, in projectkantoor of op locatie
   •  Social Media (Twitter, Facebook, Instagram)
   •  Via de projectwebsite: www.roelofsgroep.nl/hartvanleusden
   •  Via de Roelofs App (Android Play Store & Apple Store). U kunt zich daar aanmelden   
      voor informatie specifiek over dit project

Huis van Leusden
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt in het Huis van Leusden. Er worden onder andere glazen 
(tussen)wanden geplaatst, balies gebouwd, sanitair gemonteerd, tegels en vloerbedekking gelegd, 
er wordt geschilderd enzovoort. Dit alles met als doel om als gemeente op vrijdag 21 september te 
verhuizen naar het Huis van Leusden.

Op de eerste, tweede en derde verdieping van het pand komt een 24-uurs woonvoorziening. Deze 
bestaat uit 29 appartementen voor volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet in 
combinatie met een bijkomende beperking. Voor sommige mensen betekent dit dat ze in het Huis 
van Leusden wonen én werken: zij gaan de koffiecorner en het Eetwerkcafé van het Huis van 
Leusden bemensen. Daarnaast, of liever gezegd daarboven, zijn 34 koopappartementen gebouwd, 
waarvan 2 penthouses. De eerste woningen zijn begin september opgeleverd. 

Op maandag 24 
september vanaf 
12.00 uur is het Huis 
van Leusden geopend 
en heten Larikslaan2 
(vanaf 24 september: 
Lariks), Voilà en de 
gemeente Leusden u 
van harte welkom. 
De officiële opening 
vindt later dit jaar plaats.  

Aannemingsovereenkomst 
Hart van Leusden getekend
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de uitwerking van 
de plannen voor het eerste deel van de buitenruimte van de 
Hamershof. Het gaat om het gebied rond het nieuwe Huis van 
Leusden en ’t Erf. Maandag 3 september heeft dit geresulteerd 
in een bijzonder moment; het tekenen van de aannemingsover-
eenkomst tussen de gemeente Leusden en de firma Roelofs. 
Met het tekenen van de aannemingsovereenkomst wordt het 
ontwerpproces afgesloten en begint een nieuwe fase voor het 
Hart van Leusden. De gemeente en de aannemer zijn trots op 
het tot dusver behaalde resultaat en zien deze nieuwe fase, 
het aanleggen van de buitenruimte, met vertrouwen tegemoet. 
Projectwethouder Patrick Kiel: “De komende periode gaan we in de Hamershof een enorme stap 
zetten in het verbeteren van de buitenruimte. Het hele winkelcentrum krijgt hiermee een grote 
kwaliteitsimpuls. Het is helemaal fantastisch dat we dit in nauwe samenwerking met de winkeliers 
en de bewoners kunnen doen. Wel zullen de werkzaamheden her en der voor wat overlast kunnen 
zorgen, maar deze zullen we zo veel mogelijk proberen te beperken.”

 
Uitvoeringswerkzaamheden Hart van Leusden gaan van start
De openbare ruimte in de Hamershof wordt opnieuw ingericht. De voorbereidingen voor de eerste 
fase zijn afgerond. Dit betekent dat we van start gaan met de uitvoeringswerkzaamheden.

•  Op dinsdag 18 september 2018 worden de bomen op ’t Erf en naast de parkeerkoffer aan 
   de Mulderij gekapt en afgevoerd
•  Woensdag 3 oktober 2018 wordt op ’t Erf een grote put geplaatst. Dit is ook het moment dat  
   projectwethouder Patrick Kiel samen met Albert Dragt officieel de starthandeling van het werk zal 
   verrichten 
•  Na 3 oktober wordt er gefaseerd gewerkt aan de nieuwe inrichting, in het bijzonder de 
   verharding, de afwatering en het meubilair, waarbij we beginnen op ’t Erf
We proberen de hinder voor omwonenden en bezoekers zo veel mogelijk te beperken en de bereik-
baarheid te garanderen, maar u kunt enige overlast ervaren. We vragen hiervoor uw begrip.
Via diverse media houden we u op de hoogte van de vorderingen van het werk.

 
Ook VvE bedrijfsruimten start uitvoering renovatie
Op 12 juli jl. is door de Vereniging van Eigenaars besloten te gaan starten met de uitvoering van de 
renovatie. Omdat ook de bewoners van de bovenliggende woningen de plannen voor de winkels 
nog moesten goedkeuren (zo werkt dat in een VvE) en vice versa, zat de grote zaal van de Korf die 
avond vrijwel vol betrokken eigenaren. Met 97% van de stemmen zijn de plannen over en weer door 
de eigenaren goedgekeurd. Direct na de vergadering is de bouwaanvraag ingediend bij de gemeen-
te en als deze is afgegeven, dan kan er gestart worden. De renovatie van de winkels en bedrijfs-
ruimten op de eerste verdieping zal worden uitgevoerd door bouwbedrijf Van Wijnen uit Harderwijk.

Namens Roelofs tekende algemeen directeur 
Gerard Hoiting, projectwethouder Patrick Kiel 
deed dat namens de gemeente
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