Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg

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

Verslag van de vergadering van 13 juni 2017
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Yvonne Servaas, Kick van Oosten, Anneke van Dijen, Marion Cense, Thijs
Ruitenbeek
Afwezig :, Wessel de Groot, John van Oosten
Gast(en) Jan Leermakers (inwoner Achterveld)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
Geen mededelingen
4. Verslag vorige bijeenkomst.
Geen opmerkingen/aanvullingen
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
• deelname aan LVKK (het plattelandsparlement) op 17 juni. Helaas is iedereen
verhinderd;
• Toekomstvisie 2030;
• CDA bijeenkomst. Valt helaas samen met de Dorpsraad. Niemand is beschikbaar.
Uitgaand : geen
6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Er zijn nog steeds klachten over het fietspad aan de Julianaweg. Verlichting rond de
oversteek is nog steeds niet voldoende en het fietspad ligt te laag (regenval).
Dit is opgepakt door Jeanine Storm van Gemeente Leusden. Resultaat is nog niet bekend.
Johan is contactpersoon voor dit onderwerp.
.
Fietspad Klettersteeg/Kerkdijk.
Johan heeft ernaar gekeken. Fietsers snijden de bocht af. Hierdoor ontstaan vervelende
situaties. Dit is iets voor handhaving en niet voor technische ingrepen.
Tolhuis is particulier eigendom.

Denktank:
Izaak Boone en Edwin schrijven een stuk op de ingediende reacties. Dit document is
binnenkort juni/juli gereed. Vervolgens voor reactie naar de Denktank.
Dan verspreiden op site en een persoonlijk bericht naar de indieners van van de reacties.
31 augustus presentatie en behandeling van het plan in de raad.
b. Ruimtelijke ordening
Asbest: Johan en Edwin zijn na de vergadering even langsgelopen. Alles is verwijderd!
Blaashal: 29 mei om 20:00 uur bij MHC overleg geweest. Gesprekken over hoe overlast te
beperken. Samen rondlopen over de velden gaf veel inzicht en informatie en ideeen om
overlast te verminderen.
Volgende afspraak is 22 juni om 19:30 bij MHC Leusden
Bijenpark
In de gemeenteraad is afgesproken dat het pad wordt verbeterd.
Tevens zijn er vragen voor hulp bij onkruidbestrijding. Het is voor een paar mensen te veel
werk.
GFT container Wagenberg
Er komt een tijdelijke oplossing. Tijdelijk extra containers die met een licht voertuig geleegd
worden. Na 2 jaar is er een nieuwe aanbesteding en wordt de besproken oplossing
meegenomen.
Knooperf
Iedereen is benieuwd naar de status. Edwin vraagt dit na.
c. Stoutenburg
Rex en Edwin hebben de gemeente benaderd om grote wijzigingen in Stoutenburg vooraf te
bespreken met Dorpsraad.
Edwin heeft gsproken met Gemeenstescretaris Erik Luchtenburg. Tekstvoorstel gemaakt.
Voorstel wordt voorgelegd aan ambtenaren en gecommuniceerd.
Inhoudelijk : bij wijzigingen en vernieuwingen vooraf afstemmen met de Dorpsraad.
Edwin vraagt de status na.

7. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst.

8. Rondvraag
Facebook Stoutenburg Achterveld werkt niet goed. Thijs en Anneke kijken hoe ze dit kunnen
oplossen.
Johan heeft gesproken met Koelewijn over de problematiek rond de Modderbeek.
Nieuwe leden : Dorpsraad heeft een mooi druk jaar achter de rug. Versterking in welke
vorm is welkom. Iedereen kijkt om zich heen en vraagt na.
Gisela maakt een overzicht van de diepte/hoogtepunten over 2016 en 2017
Dieptepunt 2016-2017 : Dorpsplein. Edwin stuurt mail naar gemeente.

Thijs van Ruitenbeek geeft aan dat hij in de dorpsraad mee wil doen.
9. Sluiting
Om 21:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

