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Verslag van de vergadering van 13 december 2016
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Yvonne Servaas, Kick van Oosten, Marion Cense, Anneke van Dijen,
Wessel de Groot (nieuw Dorpsraadlid),
Afwezig : Dimitri van Nimwegen,
Gast(en) : Johanna den Uijl, inwoonster Achterveld, Wim van Ginkel (Raadslid CDA), Nijs
Keppel (inwoner Achterveld)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. WSL en Alliantie door J. Bot en J. Veerman (ongeveer 60 mensen aanwezig)
Er zijn tekeningen, posters e.d. opgehangen om iedereen een beeld te geven van de
ontwikkelingen. De besproken onderwerpen:
a. Dorpsplein
Er ontstaat veel discussie over de verandering van een leeg dorpsplein naar een plein
met 15 parkeerplaatsen voor kort parkeren. Er zijn veel tegenstanders vanwege de
minder mooie uitstraling etc. Er zijn echter ook voorstanders. Voor de ‘toekomstige’
winkeliers aantrekkeijk. Handhaving (kort parkeren) zal een groot probleem worden. De
gemeente heeft toegezegd aan WSL en Alliantie te zullen gaan handhaven. De
aanwezigen twijfelen of dat gaat lukken. Tevens zorg over mengen van auto’s en
voetgangers op het plein. Het plein zal beschikbaar zijn voor evenementen.
Aangedrongen wordt op snelle realisatie. Echter het kan nog wel een half jaar duren
voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Edwin geeft deze informatie door aan de
wethouder(s)
Het ligt in de bedoeling om aan het einde van het plein nog een verhoogde ronde
zitgelegenheid te creëren in overleg met de omwonenden.
b. Veld 6
30% is op dit moment verkocht. Het loopt niet storm. Alliantie komt met
verkoopbevorderende maatregelen. Eerst worden de kopers geinformeerd daarna het
publiek. Omdat deze volgorde gehanteerd wordt is er onvrede in de zaal over de matige
informatie.
Uit de zaal komen veel voorstellen voor het bevorderen van de verkoop. Ander type
woningen, andere doelgroep, voorbeeld uit Rotterdam over 30.000 euro die de
woningbouwvereniging leent bij de aankoop en die bij verkoop teruggeven dient te
worden. WSL en Alliantie willen niet met deze constructie werken.
Er zijn klachten over de bereikbaarheid van de makelaar. Mensen worden niet
teruggebeld.
c. Vervuiling grond en asbest
Het wachten is op de vergunning van de provincie. Zodra die verleend is wordt alles
weggehaald en worden de parkeerplaatsen aangelegd.

d. Parkeerplaatsen
De aanwezigen hebben grote twijfel of het aantal beschikbare parkeerplaatsen wel
voldoende is voor de bewoners.
e. Overlast door tijdelijke zandweg
Bewoners klagen over stof in de droge periodes veroorzaakt door verkeer op de
tijdelijke weg alleen bedoeld voor werkverkeer. Helaas wordt er ook door anderen
gebruik gemaakt van deze weg.
f. Kinderspeelplaatsen
Er dienen voldoende speelplaatsen te komen voor de kinderen in de nieuwe wijk.
Er heerst wat onvrede in de zaal over de ontwijkende antwoorden gegeven door de Alliantie
en WSL. Dorpsraad krijgt antwoorden en zal deze op de site zetten.
12 december 2017 komen Alliantie en WSL weer. Dorpsraad zorgt voor uitnodiging en
aankondiging in de Leusder Krant..
4. Mededelingen
Johan Vrijhoef stopt per 31-12-2017 in de Dorpsraad. Wel is hij voor de werkgroep
verkeer beschikbaar voor operationele buiten activiteiten.
John van Oosten stopt zodra Wessel de Groot voldoende thuis en ingewerkt is.
5. Verslag vorige bijeenkomst.
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen
6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen : uitnodiging nieuwjaarsreceptie in Ons Gebouw op 8 januari 2017
Uitgaand : geen
7. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Het bordje dat de gewijzigde voorrang aangeeft bij de Groot Agteveldlaan is niet opvallend
genoeg. De Groot Agteveldlaan wordt gezien als uitrit in plaats van een zijweg die zoals
andere zijwegen voorrang heeft binnen het 30km-gebied.
Verzoek is een meer opvallende signalering te realiseren. (actie Edwin)
Denktank:
Volgende Denktank is 7 februari. Voor de reedsgeplande bijeenkomst van 3 januari 2017
zijn de nieuwe tekeningen niet beschikbaar.
Glasvezelmantelzbuizen worden tijdens de reconstructie van de Hessenweg meegenomen.
Dorpsraad gaat contact zoeken met bewoners in Stoutenburg (naam bij Dorpsraad bekend)
voor de coordinatie van de Stoutenburgse punten (actie Edwin).
b. Ruimtelijke ordening
Gemeld wordt dat het terrein rond het Daatselaarbeekje netjes is opgeknapt. Alle
waardering voor de aanpak.
c. Achtervelders voor Achtervelders (brainstormen over aanpak)
30 november mooie bijeenkomst geweest met ruim 50 geïnteresseerden. Mooie opkomst.
Start wordt gemaakt met boekenkast, rijden van mensen en inloopcentrum per
1/2/2017. Dit laatste is afhankelijk van geld en beschikbare vrijwilligers.

8. Actielijst vorige vergadering
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst
9. Rondvraag
- waterschap uitnodigen gezien problematiek bij Modderbeek
- Modderbeek veel overlast van vuil en loslopende honden.
10. Sluiting
Om 22:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

