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Omdat de werkzaamheden plaatsvinden in openbaar gebied,
kunnen we niet voorkomen dat deze op gezette tijden overlast
met zich meebrengen. Zo moeten we materialen aanvoeren,
verwijderen en aanbrengen. Dat doen we met machines die
daar de ruimte voor nodig hebben. We voeren de werkzaamheden uiteraard veilig uit en proberen eventuele overlast voor de
omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Rob Hendriks
Projectleider Roelofs

Gespiegeld Huis verhuisd naar Kooikersgracht
Het metalen kunstwerk van de Haarlemse kunstenaar Jan
Jacobs Mulder (1940) op ‘t Plein is verplaatst naar de
Burgemeester Van der Postlaan ter hoogte van de Kooikersgracht. Het kunstwerk genaamd Gespiegeld Huis van
roestvrij staal, bestaande uit drie pilaren en een ‘omgekeerd
huis,’ is in 1993 geplaatst.
Na overleg en met instemming van de kunstenaar is het
kunstwerk verplaatst van de plek nabij de Jumbo naar de
nieuwe plek naast het water.

Renovatie winkels op stoom

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de uitwerking van de volgende (en
laatste) fase van de realisatie van de renovatie. De gevels aan ’t Erf zijn klaar, op het plaatsen van
spots in de luifels na. Dat gebeurt binnenkort.
De architect heeft ondertussen de plannen verder uitgewerkt en we hebben overeenstemming bereikt
met aannemer Van Wijnen over de uitvoering van de rest van de renovatie. Inmiddels is de bouwvergunning afgegeven en zitten we volop in de uitvoering. Om te voorkomen dat alle aannemers elkaar
in de weg gaan lopen, pakken we eerst de gevels aan en pas daarna de bestrating. Daarom heeft de
gemeente de planning van de bestrating aangepast. Zij gaan als t’ Erf klaar is verder op ‘t Plein, voor
de Jumbo.
De renovatie van de winkels is gestart met de sloop van de luifels aan de Komenij, van de Bakker tot
de Juwelier. Dat was nodig omdat Bloemendal daarna pas de gevels van de bovengelegen woningen
kon aanpassen. Omdat de gemeente na gereedkomen van ’t Erf verder gaat met ‘t Plein, hebben we
daar alvast de luifel bij restaurant De Buurman aangepakt. Op dit moment werken we met name aan
de luifels en gevels van de Komenij en aan de Kooikersgracht.
Nadat het asbest is verwijderd uit de luifels voor Zeeman en Primera, gaan we op De Grutterij verder
met het vervangen van de luifel door een hoge luifel. Al met al willen we de renovatie van de winkels
en de op de verdieping gelegen bedrijfsruimten in november afronden. Omdat de gevels eerst nog geïsoleerd moeten worden, kunnen we daarna pas de gevels schilderen (keimen). Wat de komende tijd
ook de nodige aandacht zal krijgen, is de gevelreclame van de winkels. Daarvoor heeft de VvE regels
opgesteld en zijn winkeliers nu aan het nadenken hoe ze het precies willen.

Hart van Leusden krijgt steeds meer eigen gezicht

Het is inmiddels een half jaar geleden dat de vorige Nieuwsbrief Hart
van Leusden in uw brievenbus lag. In die tijd, dat kunt u met uw eigen
ogen zien, is er heel veel gebeurd. ’t Erf heeft zijn definitieve uiterlijk
gekregen, inclusief het kunstwerk dat is teruggeplaatst en de waterpartij. Ook het uiterlijk van nagenoeg alle winkels aan ’t Erf heeft een
metamorfose ondergaan en gaat de renovatie van de woningen boven
de winkels onverminderd door. Dit alles maakt dat onze doelstelling
van deze hele operatie steeds dichterbij komt: een kloppend, bruisend
en opgeknapt Hart van Leusden.
De reacties op deze zichtbare transformatie zijn overwegend positief. Maar we zijn er nog niet. Als
projectwethouder besef ik mij terdege dat alle werkzaamheden vragen om uw begrip en misschien
nog wel meer om uw geduld. Ja, ook ik hoor geluiden dat het allemaal lang duurt en dat uw medewerking op de proef wordt gesteld. Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel; over ongeveer
een jaar hoop ik u vol trots te kunnen melden dat de klus geklaard is. Dan kijken we met z’n allen
terug op een periode met ups en downs, maar is er een prachtig en toekomstbestendig Hart van
Leusden ontstaan.
Onlangs is het contract getekend voor de uitvoering van fase 2 en 3 van dit project. Deze handeling
markeert het begin van het einde van de werkzaamheden. De aannemer doet er alles aan om de
overlast voor u zoveel mogelijk te beperken, maar u blijft de komende tijd merken dat er volop aan
de voltooiing van het Hart van Leusden wordt gewerkt. Hiervoor vraag ik nogmaals uw begrip en
geduld en ik wil alvast met u de afspraak maken dat als het werk helemaal klaar is, we dit uitgebreid
met u willen gaan vieren!
Patrick Kiel
Projectwethouder

Uitnodiging

Dinsdag 9 juli is er in de multifunctionele zaal van het Huis van Leusden (’t Erf 1) van 18.00-19.30
uur een inloopbijeenkomst over het openbaar 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 werkzaamheden.Medewerkers van de gemeente en aannemer Roelofs zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Jeroen ten Hacken
Projectleider VVE/Bedrijfsruimten Hamershof

U bent van harte welkom!
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Renovatie woningen boven winkelcentrum Hamershof

Na het afronden van de werkzaamheden bij de Wevershilt, zijn we medio april begonnen met de
eerste woningen bij de Kevershilt. Nu we klaar zijn met de werkzaamheden aan de winkelstraat,
beginnen de eerste bewoners nu te merken wat een goede renovatie kan doen.
Op de luchtfoto, gemaakt op 19 april, zijn de nieuwe dakplaten inclusief zonnepanelen en schoorsteenkapppen goed te zien. Met een app is goed te monitoren hoeveel energie de zonnepanelen
oplevert. De app wordt beschikbaar gesteld aan de huiseigenaren.
Op dit moment zijn we, volgens de planningen, bezig met de woningen tussen de Dafplaats en de
Eysinkplaats. Hiervoor zijn er twee kranen gestationeerd in verband met het kraanbereik.
We eindigen uiteindelijk bij de Spijkerplaats.
Ook benieuwd naar de renovatie? 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 telefonische afspraak maken via (033) 494 13 96.
Tjan Man
Werkvoorbereider Bloemendal Bouw b.v.
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Ondertekening uitvoeringscontract
fase 2 & 3 Hart van Leusden

Donderdag 23 mei 2019 ondertekenden
wethouder Patrick Kiel en Jan Dijkstra namens
respectievelijk de gemeente en Roelofs het
uitvoeringcontract voor Hart van Leusden fase
2 & 3. De ondertekening was gelijk het startsein
voor een nieuwe fase in het project Hart van
Leusden. De gemeente en Roelofs geven
hiermee een vervolg aan de goede samenwerking.

Voortgang werkzaamheden fase 1

De werkzaamheden in de eerste fase van het
project Hart van Leusden naderen het eind. De
aanleg van de bestrating rond het huis van
Leusden hebben we nagenoeg afgerond.
Verder asfalteren we opnieuw het fietspad aan
de Burgermeester van der Postlaan, waarna
we deze weer voor fietsers kunnen openstellen.
Tot slot pakken we het kruispunt Burgermeester
van der Postlaan – Hertenhoeve aan; deze krijgt
een iets andere inrichting door het vervallen van
de oude aansluiting richting ’t Erf.
Met het afronden van deze werkzaamheden leveren we fase 1 op, de vervolgwerkzaamheden concentreren zich meer op de andere delen van De Hamershof.

Projectkantoor in Hart van Leusden

Werkzaamheden fase 2

Dat kan op de volgende manieren.

Omdat alle ondernemers en bewoners toegang tot hun winkel of woning moeten houden, voeren
we de werkzaamheden gefaseerd uit. Dat betekent wel dat de werkzaamheden langer duren dan bij
een volledige afsluiting. Een groot voordeel is dat alle bedrijvigheid in De Hamershof gewoon kan
blijven doorgaan. De werkzaamheden voor fase 2 en 3 duren naar verwachting tot april 2020.

Aan de Brouwerij 5 is een projectkantoor ingericht. Aannemer Roelofs en de gemeente
maken daar sinds mei 2018 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 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
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Na het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst voor fase 2 en 3, zijn we met de werkzaamheden begonnen, met als eerste activiteit het dempen van de Kooikersgracht. Deze wordt aangevuld met zand en in de nieuwe situatie komt er een waterelement voor terug. Ook zijn we
begonnen met het vervangen van de verharding op ’t Plein.

Bij ´t Plein werken we van De Buurman naar de Jumbo en vervolgens naar de Boni. In latere fases
volgen de Komenij en Grutterij. Als laatste brengen we de nieuwe inrichting van de Kooikersgracht
aan.
Lees verder op pagina 4.

