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Verslag van de vergadering van 11 oktober 2016  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint 
(penningmeester, Marion Cense, Anneke van Dijen , Yvonne Servaas 
Afwezig : Dimitri van Nimwegen, Kick van Oosten 
Gast(en) : geen 

 
 

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

 
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 
      3. Mededelingen 

Marion is bij bijeenkomst geweest over Huishoudelijke hulp. Verslag hiervan is beschikbaar. 
Er was een brainstorm met aanwezigen. Doel informatie verzamelen. Weinig mensen 
komen naar de bijeenkomst en de Dorpsraad is niet echt een belanghebbende.  
 
Edwin heeft contact opgenomen met SMBL in verband met de overname buslijnen in 
Leusden m.i.v. 14 december door Syntus. Ondanks toezeggingen zijn ze niet aanwezig.  

 
4.  Verslag vorige bijeenkomst.  

Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 
 
       5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

Ingekomen : geen 
Uitgaand : geen 

 
6.  Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 

Postweg: 
Afsluiting Postweg is goed gecommuniceerd 
 
Denktank: 
4 oktober is de Denktank bijeen geweest. 
De Denktank komt voortaan elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar. 
Denktank heeft voorafgaand aan deze vergadering (11 oktober)  ook een bijeenkomst 
georganiseerd in Stoutenburg (bij vd Kletersteeg).  Grote opkomst (35 personen). 
Daarnaast Co Rotgans, Izaak Boone en Simon Leertouwer. Vanuit Denktank Marion en 
Edwin. 
De volgende reactie van de bewoners: 
- drempels 30 km/uur op plaatsten waar geen woningen staan, en verdeeld over de weg 
- Verdwijnen 50 km/uur zone geen bezwaar 
- Verbreden fietspad mag niet ten koste gaan van voetpad 
- Wensen om voetpad direct naast woningen te krijgen 
- Voetpad uitbreiden naar komgrens 



- Extra verlichting 
- Verhoging Hessenweg ongedaan maken. Te hoog tov omgeving 
- Idem voor grote verkanting op een aantal plaatsen 
 
Denktank dient kort en zakelijk te blijven. Zorgen dat het niet te lang duurt 
 

 
b. Ruimtelijke ordening  

Glasvezel  
Jan Overweg heeft dit glasvezel voor buitengebied Leusden breed opgepakt. Eind november 
wordt duidelijk of er een algemene oplossing komt. Zo niet wordt er gekeken naar een 
mogelijkheid voor de Hessenweg. 
 
Multifunctioneel gebied 
John zegt dat er behoefte lijkt te zijn voor een multi-functioneel gebied voor sporten. John 
zoekt naar een geschikt gebied waarna de Dorpsraad probeert dit op de politieke agenda te 
krijgen. 
 
Daatselaarbeekje 
Geslaagde bijeenkomst. Wordt voortgezet dmv een bijeenkomst  in kleine krijng.  
Ongeveer 1 maal per 3 maanden.  
 
Klompenpaden 
Er is veel te doen over Klompenpad achter Groot Agteveld. Problematiek is dat het pad (te) 
dicht bij de achtertuin van de huizen ligt en dat mensen honden mee nemen en los laten 
lopen. Problematiek met Izaak Boone besproken. Hij bekijkt of communicatie meer 
verklarend kan worden. Door onbekendheid onstaan vaak de misverstanden. 

 
c. Achtervelders voor Achtervelders (brainstormen over aanpak) - 

Lucas Koch pakt voortvarend DAVA op. Enquetes zijn verwerkt. Boekenkast, Koken o.a. hoog 
op de lijst. Deze punten kunnen in ieder geval doorgevoerd worden. 
Alle mensen die gereageerd hebben krijgen mail en uitnodiging om 30/11 samen met alle 
maatschappelijke organisaties naar de Roskam te komen. 
Pagina op internet is inmiddels beschikbaar. 
Gesprekken vinden plaats met sponsoren en verhuurder van de ruimte in de oude 
bibliotheek. 
 

 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst  
 

 
8. Rondvraag 
- Groenonderhoud is een groot discussiepunt ook in Achterveld. 
- Bewoners in Groot Agteveld zijn bezorgd over niet afgedekt asbest nabij hun huizen. 

Ondanks diverse meldingen door bewoners wordt er zichtbaar niets aan gedaan. Edwin 
neemt contact op met de gemeente. 

- Vitens : wederom zijn mensen zonder melding afgesloten van water. Melding is gedaan 
Vitens en Hak. Dit ook doorgeven aan Co Rotgans. 

- Hoe communicatie aan te passen zodat iedereen geinformeerd wordt bij wijzigingen. 
Digitaal is niet de dekkende oplossing. 
 

 
 

9. Sluiting 
Om 22:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 



 
 
 
 
 
 
VERGADERSCHEMA 2016:        

§ 8 november     
§ 13 december (WSL en Alliantie over Groot Agteveld. Breed bekend 

maken) 
 

 
VERGADERSCHEMA 2017:  

§ 10 januari  
§ 14 februari   
§ 14 maart   
§ 11 april     
§ 9 mei    
§ 13 juni 


