Concept verslag denktankvergadering 7 maart Herinrichting Hessenweg &
dorpskern Achterveld
T.a.v.
Van
Aanwezig

:
:
:

Afwezig
Datum

:
:

Genodigden van de bijeenkomst en andere belangstellenden
Trijntje Tilstra en Sjaak van der Vlies, Cyber Adviseurs (extern projectbegeleider)
Henri Schouten, Edwin Winterkamp, Yvonne Servaas-van der Maal, Johan Vrijhoef,
Annet Aldenzee, Anna Scheffer, Manon Gerritsen, Afke Rond, Gisela Toissant,
Siep Grondman, Gerrit Tijmensen, Wil Baalman, Izaak Boone (gemeente), Sjaak
van der Vlies (Cyber), Trijntje Tilstra (Cyber) en landschapsarchitect Marco van
Wetten
Theo Zwambag, Marion Cense, Mieke van den Berg
16 maart 2016

1. Opening en vaststellen agenda
Edwin Winterkamp opent de vergadering en heet iedereen welkom. Edwin gaat in op de rol van
de denktankleden. De denktank zorgt voor de vertaling van de wensen en eisen naar de
gemeentelijke projectgroep die de herinrichting verder zal uitwerken en realiseren. De
denktankleden hebben een belangrijke rol in het uitdragen, c.q. uitleggen van de voorgestelde
oplossingen aan mede dorpsbewoners.
Reacties - opmerkingen tijdens de opening:






Gebruik de notulen als informatiebron voor mensen die niet bij de denktankvergaderingen
aanwezig zijn. NB: de verslagen staan op de website van de dorpsraad.
Het zou prettig zijn om een bepaalde gebiedsafbakening te hanteren. Officieel gaat het om de
Hessenweg binnen de bebouwde kom van Achterveld (incl. dorpskern) en de Hessenweg
(inclusief fietspad) tussen Achterveld en Stoutenburg.
Het streven is om de herinrichting van het dorpsplein, het plan van de Alliantie, zoveel
mogelijk inpasbaar te maken met de herinrichting van de Hessenweg en dorpskern en dit niet
als twee aparte projecten te beschouwen. Het project van de Alliantie kent momenteel
vertraging door de vraag of er wel of niet geparkeerd mag worden op het (te realiseren)
dorpsplein.
Er is een brief van Vitens naar omwonenden gestuurd over de vervanging van waterleidingen
(momenteel in uitvoering). Er zou in staan dat de Hessenweg in klinkerbestrating wordt
uitgevoerd. Dit blijkt niet in de brief te staan - de denktank doet voorstellen over mogelijke
oplossingen. De gemeentelijke projectgroep verwerkt die en toetst die op haalbaarheid en de
wisselwerking bepaalt uiteindelijk wat er gerealiseerd wordt.

2. Terugblik en verslag vorige vergadering (17 februari)
Na een korte voorstelronde worden enkele opmerkingen over het verslag gemaakt:





Functies bij de namen van de aanwezigen weghalen omdat men op persoonlijke titel in de
denktank zit (met uitzondering van Sjaak en Trijntje van adviesbureau Cyber, Marco van
Wetten en Izaak Boone van de gemeente).
Eenduidige schrijfwijze in de verslagen, o.a. denktank hanteren
‘Visualiseren in beelden’ is dubbelop.
Concept verslag mag openbaar worden gemaakt (op de website van de dorpsraad) zodat het
ook een informatiebron over het project wordt. Erbij vermelden dat het om een concept gaat.

Trijntje verwerkt de opmerkingen tot het definitieve verslag en stuurt het rond. Edwin zorgt ervoor
dat het aangepaste verslag op de website van de dorpsraad komt.

3. Introductie Marco van Wetten
Aan de hand van een powerpoint presentatie stelt Marco
van Wetten van bureau Ars Virens zich voor. Marco
ondersteunt de denktank bij het visualiseren en schetsen
van de wensen en suggesties. Hij heeft al enig voorwerk
gedaan en gaat met een aantal oude foto’s in op de historie
van de Hessenweg(en). Het historisch besef is een mooie
kans om de identiteit / de sfeer van Achterveld te
verbeteren. Daarnaast valt het Marco op dat de huidige
Hessenweg, ten opzichte van het verleden, erg breed is en
daardoor onvoldoende menselijke maat meer heeft.
Reacties / vragen n.a.v. de presentatie:







‘Tuingeluk’ (een term die Marco hanteert als kern voor
tuindesign) kan voor dit project vertaald worden naar
‘dorpsgeluk’.
De herinrichting van de Hessenweg is niet het enige
dat de beeldkwaliteit / identiteit / sfeer van het dorp
kan verbeteren, dat ligt veelal in particuliere
bebouwing en inrichting. Siep merkt op dat veel
kenmerkende witte gevels en oranje daken in de loop
der jaren zijn verdwenen.
Sjaak geeft aan dat de ‘omlijsting’ van de Hessenweg
(groen, meubilair etc.) kan worden aangegrepen om
meer identiteit terug te brengen en dat bewoners hier
een positieve bijdrage kunnen leveren.
Er is indien gewenst meer historische informatie
beschikbaar voor Marco van Wetten (o.a. via Joost
Koenen)– contactgegevens zijn uitgewisseld.

NB: de presentatie van Marco van Wetten is de vinden op
de website van de dorpsraad.

4. Rol en samenstelling denktank
Edwin heeft dit punt toegelicht in de opening. Sjaak geeft aan dat de huidige denktankgrootte
goed is. Wel is het nog steeds mogelijk om aan te sluiten bij de denktank – via Edwin-. Dit komt
ook in de nog te versturen huis-aan-huisbrief.

5. Proces + planning herinrichting Hessenweg / dorpskern
Sjaak deelt een concept schema met het proces en de planning rond en licht het toe. Hij vertelt
wat met de (gemeentelijke) projectgroep wordt bedoeld en wat het verschil is met de denktank.
De gemeentelijke projectgroep zal het plan / de ideeën van de denktank toetsen aan
uitgangspunten op het gebied van beleid & wetgeving, verkeersveiligheid en financiën én is
verantwoordelijk voor het gedetailleerde, technische ontwerp. Er zal continue wisselwerking zijn
tussen de denktank en projectgroep. Het (concept)schema is aangepast en rondgestuurd met dit
verslag.
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6. Voorbereiding bijeenkomst 12 april
Een deel van de denktankleden verwachtte tijdens deze vergadering de eerste schetsen /
beelden te zien om op te reageren en inhoudelijk meer in te gaan op de brede dorpsbijeenkomst.
Dat is niet het geval, onder andere doordat de ontwerper pas recent (formeel) gekozen is (ook
met goedkeuring van de gemeente) en er onduidelijkheid was over de gebiedsafbakening (wel of
niet met de Hessenweg/fietspad in het buitengebied). Besloten wordt om 12 april nog een
voorbereidende bijeenkomst met de denktank te houden en de dorpsbijeenkomst naar achteren
te schuiven.
Reacties over de inhoud van de brede dorpsbijeenkomst:











Niet bang zijn om te durven zeggen ‘hier staan we al’ wat betreft de opgehaalde ideeën met
het Wensplan. Het Wensplan als basis en het startpunt gebruiken voor de brede
dorpsbijeenkomst. Hiermee geef je deelnemers een richting, laat hen kiezen en houd het niet
helemaal open. Houd er rekening mee dat deelnemers vanuit hun eigen belang inbreng
leveren (wat prima is).
Als denktank standpunt innemen en een voorstel doen over de voorgestelde maatregelen
over de Hessenweg en fietspad tussen Achterveld en Stoutenburg. Het voorstel van de
gemeente is als volgt (dit staat nog niet vast):
o Snelheid overal naar 60 km/ uur
o Bromfietsers naar de rijbaan ipv fietspad
o Fietspad verbreden en in beton uitvoeren.
Steek de brede dorpsbijeenkomst (en de voorbereiding op 12 april) in op thema’s en bepaalde
plekken langs het traject (op basis van het Wensplan) bijvoorbeeld:
o Kruisingen (eenduidigheid aanbrengen)
o Entrees
o Doorgaande weg
o Dorpskern
o Dorpsplein
o Parkeren
o Hessenweg + fietspad tussen Achterveld en Stoutenburg.
Kijk hiernaar vanuit veiligheid, sfeer en identiteit.
Oproep: verzamel referentiebeelden over bovenstaande thema’s en plekken (of anders) en
lever deze aan bij Trijntje – trijntje.tilstra@cyber-adviseurs.nl / 0611316030. Dit is waardevolle
input voor 12 april en de brede dorpsbijeenkomst.
Suggestie om is om tijdens de brede dorpsbijeenkomst onderscheid te maken in Hessenweg /
fietspad buitengebied (1) en Hessenweg / dorpskern binnen de bebouwde kom Achterveld (2).
Dit maakt het behapbaar.
Mensen die mogelijk nog bij de denktank aan willen sluiten, sluiten nu wel later aan als de
huis-aan-huisbrief later wordt verspreid nu de dorpsbijeenkomst uitgesteld is.
Cyber heeft een concept uitnodiging + informatiebrief voor 12 april opgesteld. Deze is niet
besproken omdat er naar aanleiding van de vergadering een aantal zaken eerst aangepast
moet worden. Trijntje past de brief aan en zal deze voor reactie rondsturen onder de
denktankleden.

7. Rondvraag



Henri Schouten kan 12 april niet aanwezig zijn bij de voorbereidende bijeenkomst en gaat
kijken of er vanuit de winkeliers van Achterveld een vervanger kan komen.
12 april is de volgende denktankvergadering, tijd 19:30-21:00 in de Roskam. Deze zal volledig
in het teken staan van de voorbereiding van de brede dorpsbijeenkomst.
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