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Verslag van de vergadering van 12 januari 2016  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Yvonne 
Servaas, , Gisela Tossaint (penningmeester), Kick van Oosten , Anneke van Dijen 
Afwezig : Marion Cense 
Gast(en) : Ton Rolink (Achterveld Zorgt; agendapunt 6c) 

 
 

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

 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 

3.  Mededelingen 
 Gisela komt volgende maand met (beknopte) financiele terugkoppeling 
 
 

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 

 
 
       5. Ingekomen/uitgegane stukken 
 In :  geen 

      Uit : geen 
 
 
6. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 

Wensplan Achterveld/Stoutenburg : Edwin mailt mensen die zich aangemeld hebben over 
de voortgang 
Verlichting fietspad langs Asschatterweg (in Achterveld) dient nog verbeterd te worden: nog 
niet gereed. 
Esveld aansluiting op Hessenweg: zowel voorrang als goot en stoep dient opgelost te 
worden. De goot is zodanig uitgevoerd (verdiept t.o.v. weg en stoep) dat rolstoelgebruikers 
direct vast komen te zitten. 
Johan en Edwin communiceren met de gemeente 
Fietspad Asschatterweg, ter hoogte van nr 41, is erg nat. Bij vorst kan dat problemen 
geven 
 

b. Ruimtelijke ordening  
geen nieuwe ontwikkelingen 
 

c. Achterveld Zorgt (brainstormen over aanpak)  
 uitgebreide braintstorm over mogelijkheden 
 ideeën als welkomstmap nieuwe bewoners 
  



aanpak: 
• waar is behoefte aan 
• wat is het aanbod 
• hoe vraag en aanbod op elkaar te matchen 
• dient bewaakt te worden 
• screening 
• uitzoeken de aansprakelijkheid 

 
Bundelen van de vraag door overleg met OMWA (overleg maatschappelijk werk Achterveld) 
Edwin benadert de voorzitter. 
 
Dorpsraad is benaderd door Samobiel. Doel van dit bedrijf is autogebruik dmv vraag en aanbod 
te matchen. Men vraagt een km-vergoeding. Wordt meegenomen in de hiervoor beschreven 
actie. 
 
  
d. Website & Facebook 

De site is overgezet naar ww.achterveld.net 
Mensen kunnen nog steeds onze oude naam gebruiken en komen dan uit op onze pagina op 
deze site. 
Wij kunnen ook berichten plaatsen op facebook, je bent een echte achtervelder! 

  
 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 
 
 

8. Rondvraag 
• Fietsenstalling tegenover Buitenlust wordt binnenkort opgeschoond. Het is erg vervuild 

en er staan kapotte fietsen in het rek 
• Hoevelaken heeft Whatsapp groepen. Meer aandacht geven voor dit soort oplossingen 

in onze kernen.  
• Bijeenkomst met voorzitters van alle organisaties in Achterveld organiseren 
• Vragen wie er ook zitting wil nemen in de Dorpsraad 

 
 

9. Sluiting 
Om 22:05 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 
 

 
VERGADERSCHEMA 2016:     
§ 9 februari 
§ 8 maart     
§ 12 april 
§ 10 mei      
§ 7 juni (eerste dinsdag) 
§ 6 september (eerste dinsdag)   
§ 11 oktober 
§ 8 november     
§ 13 december (WSL en Alliantie over Groot Agteveld) 

 
 


