Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg

www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl
e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Verslag van de vergadering van 11 november 2017
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Yvonne Servaas, Kick van Oosten, Anneke van Dijen, John van Oosten,
Thijs Ruitenbeek
Afwezig : Marion Cense, Rex Feenstra, Wessel de Groot (voor langere tijd)
Gast(en) Roberto de Vlught, Wim van Bekkum, Wim van Ginkel (inwoners Achterveld)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
- John en Johan hebben de heer Nobben van het Waterschap uitgenodigd voor de
eerstvolgende vergadering. De heer Nobben is helaas niet aanwezig. Edwin overlegt met
Jan Overweg over een mogelijk vervolg;
- Edwin heeft uitgebreid gesprek gehad met Burgemeester Bouwmeester
- Achterveldse Ondernemers organiseren allerlei activiteiten rond Sinterklaas; o.a. een
sinterklaas-slaapplek in de voormalige kapsalon ‘Marieke’

4. Verslag vorige bijeenkomst.
Geen opmerkingen/aanvullingen
Naar aanleiding van:
• Wat is de status van de enquete containers. Edwin vraagt het na;
• Glasvezel buitengebied gaat door.

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
Verslag Achterveldse Ondernemers (per mail)
Wessel de Groot meldt dat hij door omstandigheden een tijdje afwezig zal zijn.
Uitgaand : geen

6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Hessenweg BuBeKo:
Dorpsraad merkt op dat:
- Er op bepaalde punten een fors hoogteverschil tussen fietspad en weg is
- Drempels lijken stijler dan op de Asschatterweg
Edwin bespreekt beide punten met Co Rotgans.
Denktank:
Er is een gesprek geweest tussen Mart Mijnten, Co de Groot (handtekeningactie), Izaak
Boone en Co Rotgans (gemeente Leusden) en Dick Rooks en Edwin Winterkamp over de
offertevraag aan een bedrijf om metingen uit te voeren op de Hessenweg (bebouwde kom).
Resultaten zijn dit jaar beschikbaar.
Edwin benadrukt dat de visie van Dorpsraad en Denktank is dat wij veiligeheid en een dorpse
uitstraling de belangrijkste thema’s vinden. De voorkeur is duidelijk. De gemeente dient te
beoordelen wat de beste oplossing is gebaseerd op de aangeleverde informatie.
Versmalling Koningin Julianaweg is nog steeds niet opgepakt. Edwin bespreekt het met de
gemeente.
b. Ruimtelijke ordening
Edwin probeert afspraak te maken met Ton Krol over Daatselaarbeekje
c. Stoutenburg
Geen punten

7. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst.
8. Rondvraag
Bijeenkomst 12 december:
- 12 december komt WSL en Alliantie op bezoek bij de Dorpsraad.
- Uitnodiging (A4-tje) zal bij de Spar neergelegd worden; ook op Facebook etc.
- Dorpsraad is 19:00 uur aanwezig.
- Inloop vanaf 19:45
Sloot bij Groot Agterveld is vol begroeiing -> bellen naar 14033 om dit door te geven
Voorstel om breder kennis te maken met de fracties van de politieke partijen. Edwin
bespreekt de mogelijkheden met de griffie.

9. Sluiting
Om 21:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

