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Project Hart van Leusden in volle vaart onderweg  

Dit is de derde Nieuwsbrief die ik als projectwethouder Hart van 
Leusden mag inleiden. Sinds ik wethouder ben, heb ik al veel 
mooie dingen mogen meemaken in Leusden, maar dit project 
heeft toch een speciaal plekje in mijn hart. Ik ga u vertellen 
waarom dat is.

Op de eerste plaats ben ik er heel trots op dat dit een project is 
waarover in het verleden lang is gesproken, maar waar uiteindelijk 
wél alle betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt.
Gemeente, winkeliers, pandeigenaren en bewoners hebben de 
handen ineen geslagen om het centrum de broodnodige 
opknapbeurt te geven. 

Na de verhuizing naar het nieuwe Huis van Leusden heb ik nu zelfs de mogelijkheid om vanuit mijn 
kantoor de eerste resultaten van de werkzaamheden te zien. Er wordt hard gewerkt en ik zie nu al 
de contouren van wat straks het kloppend, bruisend en opgeknapte hart van Leusden wordt. Niet 
alleen de buitenruimte, maar ook de panden en woningen op en rond ’t Erf krijgen een enorme 
opknapbeurt.
 
Verderop in deze Nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken van het project, over de 
voortgang en de planning. Rest mij nog u fijne en goede feestdagen te wensen en alvast alle goeds 
voor 2019! 

Patrick Kiel 
Projectwethouder

Huis van Leusden op 15 november geopend

In twee jaar tijd is een prestatie van formaat geleverd: sloop van het ‘oude’ gemeentehuis, sanering 
en bouwrijp maken van het terrein en nieuwbouw van een gloednieuw Huis van Leusden. In de 
derde week van september 2018 konden ambtenaren en medewerkers van Voila, Lariks en Futurum 
hun werkplekken innemen. Daarna was het wachten op de officiële opening van het pand.
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Uitvoeringswerkzaamheden ‘t Erf op schema

Begin oktober gestart
We zijn begin oktober gestart met de uitvoeringswerkzaamheden op ’t Erf. De strook voor de Albert 
Heijn is als eerste aangepakt en hier is nu te zien hoe het ontwerp van Johan de Wachter er in de 
openbare ruimte uit ziet. Dit patroon van lichte en donkere natuursteen tegels in twee formaten 
wordt op ’t Erf doorgezet. 
De parkeerplaatsen bij de Mulderij hebben we daarna aangepakt. In de nieuwe situatie zijn er meer 
plaatsen dan voorheen. De realisatie van de parkeerplaatsen heeft eerder plaatsgevonden dan oor-
spronkelijk was gepland, zodat deze al gereed zijn voor de drukke decembermaand.
 
Werkzaamheden hervat in januari
Om op ’t Erf in deze drukke maand zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, hebben we het stuk 
in de Librije tussen de Hema en Bras 73 eveneens aangepakt. Hier gaan we na de kerstvakantie, 
vanaf 7 januari, ook weer starten met de werkzaamheden. We beginnen dan vanaf de bibliotheek  
eerst met het middenterrein van ’t Erf. Vervolgens pakken we de strook langs de gevels tussen 
Douglas en Pizzeria Bella Venezia 2 aan. Na de werkzaamheden op ’t Erf wordt het gebied rond het 
Huis van Leusden heringericht.
  
Afronding fase 1
Naar verwachting zijn de werkzaamheden van fase 1 eind april gereed. De planning en fasering is 
in te zien op de projectsite: www.roelofsgroep.nl/hartvanleusden. Zo kunt u per week zien op welke 
locatie we aan het werk zijn. We proberen de hinder voor omwonenden en bezoekers zo veel moge-
lijk te beperken en de bereikbaarheid te garanderen, maar u kunt enige overlast ervaren.
We vragen hiervoor uw begrip.

Gerjan Gerrits
Omgevingsmanager
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Projectkantoor in Hart van Leusden

Aan de Brouwerij 5 is een projectkantoor ingericht. Aannemer Roelofs en de gemeente 
maken daar sinds mei jl. 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. 
Dat kan op de volgende manieren.

  •  Telefoon: 06 3049 0944
  •  E-mail: g.gerrits@roelofsgroep.nl
  •  Wekelijks inloopmoment: iedere donderdag van 08.00-10.00 uur
  •  Op afspraak: in overleg, kan in het 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

Vervolg van voorpagina

Die vond plaats op donderdag 15 november jl. Er was maar één voorwaarde verbonden aan het 
programma, het moest voor alle inwoners van Leusden toegankelijk zijn want het is tenslotte ook 
hun huis.  

Zo’n 400 inwoners en genodigden hadden zich op ’t Erf verzameld om de ludieke openingshande-
ling van dichtbij mee te maken. Na een letterlijk oorverdovende parade van de brandweer Leusden 
en Achterveld werd het Huis met een knallende confettieregen officieel opengesteld. Na korte toe-
spraken van burgemeester Gerolf 
Bouwmeester en binnenhuis- 
architect Stefan van Ravenhorst 
was er gelegenheid voor een korte 
rondleiding door het pand, waarvoor 
maar liefst 300 belangstellenden 
zich hadden opgegeven. 
Uit de reacties na afloop bleek dat 
dit bijzonder werd gewaardeerd.
Ondertussen vermaakten de andere 
gasten zich in de partytent met 
live-muziek van de huisband van 
Abrona en een hapje en een 
drankje. 

Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren. Het was een uitdagend maar mooi project 
dat met een geslaagd openingsfeest is afgesloten. Het is nu aan de gebruikers om er de komende 
tijd ook een écht Huis van Leusden van te maken. 

Peter van der Heijden 
Projectleider Huis van Leusden 

Werkzaamheden winkels in volle gang: nieuwe gevels steeds beter zichtbaar

Nadat de bouwvergunning voor het eerste bouwblok van de Wevershilt was afgegeven, zijn we op 
22 oktober begonnen met de sloop van de glazen luifel aan ’t Erf, het plein voor Het Huis van Leus-
den. Zoals iedereen kan zien zijn we begonnen met het vervangen van de kozijnen op de eerste 
verdieping, het aanbrengen van de staalconstructie van de luifel en het balkon en het bekleden van 
de gevels met de grijze Equitone bekleding. 

Steeds beter is te zien hoe het gaat worden. De komende weken worden de gevels aan ’t Erf 
afgemaakt. Op dit moment maakt de architect het 
tekenwerk af voor de volgende fasen van de 
renovatie, zodat ook daarvoor de bouwvergunning 
aangevraagd kan worden. Het is de bedoeling om 
de gevels van de Versbakkerij tot de passage en 
van Douglas tot MS-mode aan te pakken in het 
eerste kwartaal van 2019. Daarna pakken we de 
gevels van de Kooikersgracht aan. 

De planning van ons project stemmen we zo goed 
mogelijk af op de planning van de renovatie van de 
woningen en die van de vernieuwing van de 
bestrating. Ook zijn we in overleg met de andere 
eigenaren in de Hamershof en de winkeliers- 
vereniging over de algemene verlichting en de sfeerverlichting. Ook dit willen we zo goed mogelijk 
afstemmen met alle betrokken partijen. 

Jeroen ten Hacken
Projectleider VVE Bedrijfsruimten

Renovatie woningen boven winkelcentrum Hamershof

Begin oktober zijn we begonnen met de werkzaam-
heden aan de woningen van de Wevershilt. Het 
eerste blok is inmiddels opgeleverd. Deze woningen 
zijn niet alleen energiezuinig, maar ook nog eens 
onderhoudsarm geworden. 
We hebben een luchtdichtheidstest uitgevoerd en 
hieruit blijkt dat deze woningen na renovatie beter 
scoren dan de nieuwbouwnorm vereist. 

Maak telefonisch een afspraak om te komen kijken 
in onze modelwoning en ervaar wat een goede 
renovatie voor uw woning kan doen. U kunt een 
afspraak maken via 033 494 13 96.

Tjan Man
Werkvoorbereider Bloemendal Bouw b.v.


