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Verslag van de vergadering van 10 oktober 2017
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Yvonne Servaas, Kick van Oosten, Anneke van Dijen, Wessel de Groot,
John van Oosten, Marion Cense, Rex Feenstra
Afwezig :, Thijs Ruitenbeek
Gast(en) Nijs Keppel, Melanie Voskuilen, Henri Schouten (inwoners Achterveld),
Burgemeester Bouwmeester, Wethouder Overweg en toezichthouder van Oevelen.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Afvalcontainers : Jan Overweg (wethouder) en Frank van Oevelen (werkvoorbereider
en toezichthouder onderhoud)
Tevens kennismaken met Burgemeester Bouwmeester
De volgende punten worden besproken over de de containers:
• Voor de omgeving HvViandenstr/Verj.Ruiterweg is de afstand tot de dichtsbijzijnde
container groter dan oorspronkelijk aangegeven (meer dan 250m). Antwoord
gemeente: De reden is dat omwonenden van de JvOldenbarnveldstr gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid om bezwaren tegen de opgegeven plaats in te dienen.
Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente die plek heeft laten vervallen. De gemeente
zegt toe dat er een enquete komt in de buurt zodat duidelijk wordt of de behoefte er
al dan niet is.
• Zakken blijven hangen. In de containers is een modificatie aangebracht waardoor
zakken (bijna)niet meer blijven hangen
• Afrekening: bij activering door de kaart wordt er 1,50 voor een 60l zak en voor 30l
zakken 0,75 cent berekend. De bedragen zijn afgerond en onder voorbehoud van
goedkeuring door de raad.
Containers aan de weg kosten 6,00 euro per leging ongeacht het aantal zakken in
de container.
• Tuinafvalbak in Groot Agteveld is te hoog; onderzocht wordt of een plateau te maken
is zodat de container voor de gebruikers gemakkelijker te vullen is. Mogelijkheid is
ook een lagere container.
• Meer openbare vuilnisbakken: wensen kunnen doorgegeven worden aan de
gemeente. Genoemd worden al Schoonderbeek/kruising Modderbeek.
Tevens komen er luikjes in de ondergrondse containers zodat klein afval weggegooid
kan worden
• Afval verzameld door vrijwilliers: zijn die mogelijkheid bestaat. Contact opnemen met
de gemeente

•

GFT-container: op het moment dat het wekelijkse ophalen gedurende de
zomermaanden stopt is er meer tuinafval. Hogere frequentie is lastig te regelen.
Het is mogelijk een 2 container aan te vragen,
Terugzetten containers vaak niet goed : direct melden dan wordt er actie
ondernomen.
e

•

Kennismaking met onze nieuwe burgemeest Bouwmeester.
Zeer open en prettige kennismaking met van beide zijden uitleg en achtergrond. Aanbod
ook om vaker aanwezig te zijn bij relevante onderwerpen.
Bezoek aan Stoutenburg wordt op prijs gesteld: burgemeester zal hier zeker op in gaan.
Gisela overhandigt de burgemeester een boekje ‘De kracht van kleine kernen’. De
dorpsraad was mede de motor achter de oprichting van de Vereniging van kleine
kernen in Utrecht.; door het wegvallen van provinciale subsidies tijdens de crisis was
voortbestaan niet meer mogelijk. Hamersveld was ooit zo’n kleine kern.
In het boekje zijn interviews opgenomen met vertegenwoordigers van verschillende
kleine kernen in de provincie w.o. de dorpsraad.
4. Mededelingen
• Uitnodiging voor aanwezigheid bij de her-opening van de SPAR op 18 oktober 2017
vanaf 18:00 uur.
• John en Johan hebben de heer Nobben van het Waterschap uitgenodigd voor de
volgende vergadering.

5. Verslag vorige bijeenkomst.
Geen opmerkingen/aanvullingen

6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen : geen
Uitgaand : geen

7. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Denktank:
Vanuit de gasten blijkt er onduidelijkheid te zijn over de werkwijze van de Denktank. Edwin
legt uit hoe de samenstelling van de Denktank tot stand is gekomen: Iedereen was welkom
(gevraagd in krant en bij diverse bijeenkomsten). Alle belangengroepen waren
vertegenwoordigd.
Glasvezel
Vragen worden gesteld aan Wethouder over aansluitkosten en 60% van de bewoners
kiezen voor een glasvezelaansluiting.
Wethouder legt achtergrond uit: Hessenweg draait volledig mee in kosten en aanpak
ondanks dat de Hessenweg goedkoper is in aanleg dan de andere aansluitingen (weg is al
opgebroken).
RegioTaxi
RegioTaxi komt niet overal in het buitengebied. Wethouder neemt dit punt mee.

b. Ruimtelijke ordening
Blaashal: Het convenant is getekend. Belangrijkste winst is de samenwerking.
c. Stoutenburg
Geen punten

8. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst.

9. Rondvraag
De genoemde punten zijn ondergebracht bij de vorige onderwerpen.

10. Sluiting
Om 21:55 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

