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Verslag van de vergadering van 10 januari 2017  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint 
(penningmeester), Yvonne Servaas, Kick van Oosten, Anneke van Dijen, Wessel de Groot 
(nieuw Dorpsraadlid), 
Afwezig : Dimitri van Nimwegen, , Marion Cense 
Gast(en) Rex Feenstra (inwoner Stoutenburg), Tekla Tijmensen, Monique vd Hengel, Nijs 
Keppel (inwoners Achterveld) 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 
3. Mededelingen 
Edwin heeft een gesprek gehad met Rex Feenstra. Rex wil in Stoutenburg wat meer 
opkomen voor de belangen.  
De Dorpsraad neemt Rex mee in de communicatie en zal bij de gemeente benadrukken dat 
ook Stoutenburg via de Dorpsraad gaat. Nu wordt er weinig over gecommuniceerd. 
 
Er zijn meldingen uit het dorp dat de nieuwe, grote containers na het legen de doorgang 
versperren, her en der staan, midden op de stoep of soms wel op straat. Tevens waaien ze 
makkelijk om als de deksels open blijven staan. . Edwin bespreekt de mogelijkheden met de 
gemeente. 

 
 

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Er zijn de volgende opmerkingen/aanvullingen: 
Aanvulling het Dorpsplein, bij verkeersbesluit wordt dat een Erf, daar mag alleen stapvoets 
worden gereden. Bij evenementen is het niet toegestaan te parkeren op het plein. 
 
Veld 6 - toevoeging 
Het lenen van geld, zoals verwoord, is niet meer het beleid van de Alliantie en WSL. 
We hebben dit overigens wel gedaan in de vorm van startersleningen bij het 
Coöperatiegebouw. 
 
De Bouwweg is nadrukkelijk voor bouwverkeer en niet voor bewonersverkeer. 
 

 De info over het Dorpsplein is verstuurd naar Jan Overweg 
 De reactie van Alliantie en WSL is op de site gezet 
 
 
         



5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen : uitnodiging om mee te praten over een profiel van nieuwe burgemeester. 
Yvonne en Johan gaan er samen naar toe 
Uitgaand : geen 
 

 
6.  Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 
 
Klompenpaden: 
Blijft een gevoelig en lastig onderwerp. 
Rex neemt contact op met de coordinator van de Klompenpaden. 
 
Denktank: 
Er zijn wat veranderingen bij de samenstelling van de Denktank. Agenda en toelichting 
worden binnenkort gemaild. 
7 februari zijn de tekeningen en dwarsdoorsneden beschikbaar. 
 
b. Ruimtelijke ordening  
Geen input 

 
c. Achtervelders voor Achtervelders  
De vereniging DAVA is opgericht. .  
Inloophuis start bij de Moespot: 3 dagdelen per week; 2 februari is de aftrap. De 
boekenruilkast komt in de hal van de Moespot te staan. Eind januari wordt een flyer 
verspreid onder de bewoners. 
 
d. Stoutenburg  
De volgende onderwerpen leven bij de bewoners: 

• Omwisselen fietspad/voetpad bij de verkeerslichten  
• Verlichting uitbreiden 
• Meer voetpaden 
• Groenbak 

Dorpsraad gaat een vervolgbijeenkomst organiseren in Stoutenburg.  
 

 
8. Actielijst vorige vergadering 
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst  
 

 
9. Rondvraag 

• Verlichting plaatsen op fietspad Kon.Julianaweg ter hoogte van de oversteek. Edwin 
bespreekt dit met de gemeente 

• Het Dorpsplein dient nog overgedragen te worden aan de gemeente. Er zijn nog 
onduidelijkheden over de borden, parkeren en het gebruik van het hek 

• Volgende bijeenkomst komt Gisela met finacieel overzicht 
• Organiseren bijeenkomst politieke partijen tbv gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Bijeekomst houden eind februari 2018 
 

 
10. Sluiting 
Om 22:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


