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Verslag van de vergadering van 11 april  2017  
 

Aanwezig: John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint (penningmeester), Yvonne 
Servaas, Anneke van Dijen, Wessel de Groot (nieuw Dorpsraadlid), Marion Cense 
Afwezig : Kick van Oosten, , Thijs Ruitenbeek (sfeer proeven),  Edwin Winterkamp  
Gast(en) : Ben Hage (Wijkagent), Arend van Tongeren (BOA) en de heer Van Gulik (inwoner 
Achterveld) 

 
 
 
1. Opening 
Yvonne opent om 20.00 uur de vergadering en meldt dat zij bij afwezigheid van Edwin de 
vergadering voor zal zitten. 
 
2. Vastellen agenda 
Aan de agenda wordt met goedkeuring het dechargeren van de penningmeester 
toegevoegd. 
 
3. Wijkagent en BOA 
Als eerste stelt Ben Hage zich voor. Hij is voor 50% wijkagent en 50% heeft hij verkeer in zijn 
portefeuille. Duidelijk wordt dat hij zeer ervaren is en een goed beeld heeft van zaken die 
spelen in Achterveld. De focus ligt in de komende periode op ouderen, carnaval en mensen 
met psychische klachten / aandoeningen. De kans op terreur is er net als in de rest van het 
land ook bij ons maar wat beslist niet onderschat moet worden zijn de problemen die 
veroorzaakt kunnen gaan worden door de laatste groep (die in omvang toeneemt. Wij zijn 
ogen en oren maar moeten onze grenzen kennen. Via 0900-8844 kunnen meldingen gedaan 
worden die niet ernstig genoeg zijn voor 112. Ook  mogen we Ben benaderen via 
ben.hage@politie.nl. 
Arend van Tongeren stelt zich vervolgens voor. Hij is geregeld in Achterveld en heeft met 
name een pedagogische taak. Het doel is zeker niet om zoveel mogelijk bonnen uit te 
schrijven maar na (herhaalde) waarschuwing doet hij dat wel. Dit in tegenstelling tot de 
BOA’s van het waterschap die wel mogen aanspreken maar niet mogen bekeuren. Ook 
hebben zij het probleem dat ze met weinig mensen een groot gebied moeten bestrijken. 
Milieudelicten komen ook nog aan bod. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat mensen 
melden bij de gemeente. Dit maakt problemen inzichtelijk en hij kan hierop acties 
ondernemen.   
De heren worden bedankt voor hun aanwezigheid. Conclusie: voor (jaarlijkse) herhaling 
vatbaar. 
 
4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 
5. Verslag 14 maart 2017 
Over navraag Edwin (6) geen input ontvangen > volgende vergadering op terugkomen. 
Denktank: niet door iedereen ervaren zoals in verslag weergegeven. 
 
 



6. Ingekomen/uitgegane stukken 
Ingekomen: geen                                                                                                                                                                 
Uitgegane: geen 
 
7. Dechargeren penningmeester 
De door de penningmeester opgestelde verantwoording was al in eerdere vergadering 
goedgekeurd echter er was nog niet formeel gedechargeerd. De vergadering verleent 
decharge aan de penningmeester. 
  
8. Van de werkgroepen 
Johan meldt dat het weeghuisje niet te koop maar wel te huur is (mogelijk bruikbaar voor 
expositie). 
Situatie op de Kon. Julianaweg (versmalling) blijft moeilijk en is zeker nog niet ideaal. 
 
9. Actielijst 
Wordt per punt doorgenomen maar conclusie is dat info van Edwin noodzakelijk is om lijst te 
kunnen updaten. 
 
10. Rondvraag 
Thijs: onderhoud haag rondom groenbak 
Gisela: nieuwe pad Bijenpark  
StaVaZa ASBEST? 
De heer Van Gulik antwoord desgevraagd dat hij nieuwsgierig was naar wat er allemaal op 
tafel komt bij de dorpsraad. Heeft verder geen vragen / punten. 
 
11. Sluiting 
Om 22.00 sluit Yvonne de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en 
inbreng 
 

 


