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Werk in Uitvoering voortaan per mail

In deze nieuwsbrief oa:
•
•
•
•

Bouwrijp maken terrein Hof van Asschat
Afsluiting Ossensteegje - 15 mei
Sloop De Brink
Leren en spelen in mfc Atlas

Steeds meer inwoners ontvangen de nieuwsbrief Werk in Uitvoering digitaal in hun mailbox.
Daarom is besloten (na deze uitgave) te stoppen
met de huis aan huis verspreiding van de papieren versie.
Wilt u de Werk in Uitvoering digitaal (blijven)
ontvangen, stuur dan een mail met uw adresgegevens naar info@denieuwebiezenkamp.nl.
Heeft u zich in 2017 al online aangemeld, dan
hoeft u dit niet nogmaals te doen.
Leest u liever de papieren versie dan kunt u deze
afhalen op diverse plekken in De Biezenkamp
(‘t Hamersveld, Gezondheidsplein De Tolgaarde
en bij The Readshop) of op het gemeentehuis.

Parkeerplaats aan Zwarteweg Start bouwrijp maken Hof van
ingewijd
Asschat
Op de nieuwe parkeerplaats naast de Jumbo is het dankzij de
overzichtelijke indeling niet alleen prettiger en veiliger parkeren, het terrein blijkt ook prima geschikt voor het traditionele
Koningsnacht en –dag feest. Het was ouderwets gezellig.

Medio juni doet de Raad van State uitspraak over de bouw
van Hof van Asschat. Vooruitlopend hierop wordt half mei
gestart met het bouwrijp maken van het terrein.
Hof van Asschat is de naam van het gebouw waarin op de
begane grond de Lidl wordt gevestigd met daarboven 18
koopappartementen.
Wat gaat er gebeuren?
De grond wordt bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat er vooral
gegraven zal worden om de leidingen en kabels voor de
nutsvoorzieningen en de riolering voor de nieuwbouw aan te
kunnen leggen.

Afsluiting Ossensteegje
Nu de werkzaamheden voor Hof van Asschat van start gaan,
is ook het moment aangebroken waarop het Ossensteegje
voor een langere periode wordt afgesloten. Vanaf 15 mei a.s.
zal er gedurende de bouwperiode, circa anderhalf jaar, geen
autoverkeer mogelijk zijn van oost naar west en vice versa.
Winkels bereikbaar - auto binnen handbereik
Omdat er zowel aan de oost- als aan de westzijde voldoende
gratis parkeerplaatsen vlakbij de winkels zijn, kunt u ondanks
de afsluiting van het Ossensteegje, in De Biezenkamp uw
boodschappen doen met de auto binnen handbereik.

Sloop De Brink en start
bouw De Brinkhof
Het schoolgebouw waarin voorheen basisschool De Brink
was gevestigd wordt gesloopt. Volgens planning is de sloop
eind mei klaar.
Op 1 juni start de bouw van de 26 woningen van het plan De
Brinkhof. Vrijwel alle woningen zijn verkocht.
Lees meer over De Brinkhof op: www.hartjeleusden.nl

Verkeerscirculatieplan
In de Werk in Uitvoering van februari is uitgebreid aandacht
besteed aan het verkeersciculatieplan. Nu de werkzaamheden aan Hof van Asschat en De Brinkhof starten, verdienen
de afspraken en maatregelen die voor dit deel van de De
Biezenkamp gelden extra aandacht.
Als iedereen zich aan de verkeersafspraken houdt, kunnen
kinderen veilig naar school en naar huis en kan iedereen op
een prettige manier winkelen en verblijven in De Biezenkamp. Het gehele verkeerscirculatieplan vindt u op pagina 4
van deze nieuwsbrief en op
www.denieuwebiezenkamp.nl

Nog een laatste deel van De Brink en de gymzaal die er achter lag

Nieuwe weg in de wijk
Vlierplein is de naam van de nieuwe weg die als het plan gereed is aan de oostzijde van De Brinkhof van noord naar zuid
loopt. (achter de woningen die in de tekening genummerd
zijn van 16 tot 20).

Parkeren met parkeerschijf
Enkele weken geleden is op drie plekken in De Biezenkamp
parkeren met parkeerschijf ingevoerd. Die plekken zijn:
•
Parkeerplaatsen direct voor het gezondheidscentrum (2
rijen)
•
Parkeerplaats achter de Jumbo
•
Tegenover mfc Atlas en bij de Marcuskerk

Nieuwe parkeerplaatsen aan de Lindelaan
In juni worden er aan de Lindelaan extra parkeerplaatsen
aangelegd.
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De blauwe zone geldt van maandag t/m zaterdag tussen
9.00 en 16.00 uur. De maximale parkeerduur is dan 2 uur.
Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gratis parkeerschijf af te halen bijde winkeliers.
Heeft u er nog geen? Er is nog een kleine voorraad.

Nieuwe winkels aan het
winkelplein

Leren en spelen in mfc Atlas
“Natuurlijk is het even wennen. Het knusse van
De Brink is verdwenen, maar daar hebben we een
heel mooi schoolgebouw voor teruggekregen met
nieuw meubilair, nieuwe schoolborden en een fantastisch speelplein.” Oscar Blijleven’s zoontje zit
in groep 1 en hij is zelf verkeersouder voor basisschool De Brink.
“We hebben de bouw gevolgd, dus we wisten hoe het
ging worden. Dat was voor ons en voor de kinderen niet
zo spannend, maar de verhuizing zelf wel. Ik hoor van veel
ouders dat de kinderen in het begin moe waren van alle
nieuwe indrukken. Ons zoontje ook. Maar inmiddels heeft
hij zijn draai gevonden en geniet hij met volle teugen van
de klimrek en de zandbak.”

Belangstelling voor de nieuwe winkelpanden was er al
langer. Het goede nieuws is nu dat er ook handtekeningen
zijn gezet. Binnenkort openen twee ondernemers hun
deuren aan het nieuwe winkelplein in De Biezenkamp. En
met andere geïnteresseerden zijn de gesprekken in volle
gang, dus binnenkort meer winkelnieuws.
Indo Batavia
Dat wordt weer
smullen. Oude bekende Indo Batavia
keert terug naar De
Biezenkamp. Voortaan kunt op nummer 17 (tegenover
de Jumbo) terecht
voor een heerlijke
Oosterse afhaalmaaltijden. De zaak opent in mei.
Online eten bestellen kan nu al. Het aanbod bekijken? www.
indobatavia-leusden.nl
MJ Bloem

Veilig naar school
De verhuizing naar mfc Atlas viel samen met gewijzigde
verkeersmaatregelen in De Biezenkamp. Brian Veenhof,
directeur van De Brink kon wel een extra paar ogen gebruiken en vroeg Oscar verkeersouder te worden. Hoe
gaat het met het verkeer rond mfc Atlas? “Het gaat goed.
In het begin waren er wat kleine aandachtspunten, die heb
ik aangekaart bij de uitvoerder en ze zijn direct opgelost.
Iedereen doet zijn best om kinderen zo veilig mogelijk naar
school te laten gaan. Maar ik zie natuurlijk niet alles. Dus
mocht er iets zijn wat anders of beter kan, laat het mij of de
school weten.”

Aanpassing fietspad
T-splitsing Zwarteweg
Een breed fietspad is fijn, maar bij de T-splitsing van de
Zwarteweg naar de Burgemeester de Beaufortweg zorgde
het brede fietspad voor wat verwarring. Inmiddels is de situatie aangepast. Door middel van een witte lijn midden
op de weg en verkeerszuilen op de hoeken is er duidelijk
onderscheid tussen weg en fietspad.

Leusden
GEMEENTE

Ook voor mooie
boeketten en planten kunt u straks
op het winkelplein
terecht. Op Biezenkamp 15 opent in
de zomer bloemenwinkel MJ Bloem.
Vanaf half juli
starten de afbouw en inrichting van de winkel. Al een
voorproefje? www.mjbloem.nl
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