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Verslag van de vergadering van 14 februari 2017
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Kick van Oosten, Anneke van Dijen, Wessel de Groot (nieuw
Dorpsraadlid), Marion Cense, Thijs Ruiterbeek (sfeer proeven)
Afwezig : Yvonne Servaas,
Gast(en) Rex Feenstra (inwoner Stoutenburg), Nijs Keppel, Johanna den Uijl (inwoners
Achterveld), Hans Peter Reinders (Gemeente Leusden, Klompenpad), Evelien Kenbeek
(LEU), Jeroen Koelewijn (Waterschap), Mieke van den Berg, Jacqueline Breedveld (beide
Stoutenburg, Blaashal) en Dave Ruter (gemeente Leusden, Blaashal), Wim van Ginkel, 5
inwoners Achterveld ivm honden op Klompenpaden

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

2. Vaststellen agenda
20:00 wordt gestart met het onderwerp Klompenpaden
21:00 Blaashal bij Hockeyvelden
De agenda wordt goedgekeurd.
2a. Klomenpaden
Dit onderwerp staat op de agenda omdat er overlast op en rond de klompenpaden wordt
ervaren. Is dit beeld terecht en zo ja, wat kunnen wij er aan doen.
De overlast wordt veroorzaakt door (loslopende) honden, fietsers, brommers, pokemon
spelers, vuil, parkeren etc.
Helaas zijn er geen klachten gemeld bij het LEU en de gemeente Leusden.
De eigenaren van honden geven aan dat ze gebruik willen maken van de klompenpaden met
aangelijnde honden.
Het is van groot belang draagvlak te houden bij de eigenaren/boeren. Lukt dat niet dan
bestaat er een grote kans dat het klompenpad gesloten wordt.
Na een pittige discussie worden de volgende afspraken gemaakt:
a. plaatsen borden met informatie, verbod en toegestaan borden (LEU) en het meldpunt.
b. aanspreken van mensen die zich niet aan de afspraken houden (allen)
c. binding met klompenpad creëren (allen)
d. communicatie via Achterveld TV en krant (Edwin)
e. handhaving door BOA’s is nu lastig. Hans Peter en Jeroen overleggen om te
onderzoeken wat er toch mogelijk is (dmv creativiteit)
f. (extra) uitlaatplek voor honden bij de voetbalvelden (Hans Peter) (Is men al mee bezig
vanuit de hondengroep)
g. benaderen eigenaren grond ivm toestemming verlenen met aangelijnde honden te
lopen (eigenaren van de honden)
Resulaten worden besproken op 14 maart a.s. tijdens het Dorpsraadoverleg.

2b. Blaashal
Omwonenden van de hockeyvelden hebben vragen gesteld over de mogelijke plaatsing van
een blaashal op het kleine veldje van de hockeyclub. Direct aan de Horsterweg.
Omwonenden hebben al klachten over overlast door ingebruikneming van het vierde veld.
Het betreft geluid, parkeren etc.
Plaatsing van een blaashal heeft grote nadelen:
a. De hal geeft extra geluid ten opzichte van de huidige situatie
b. Het zicht wordt ernstig veranderd
c. Nieuw te vormen Plan De Horsten (er pal tegenover) kan planschade tot gevolg hebben
d. Exploitatie nieuwe sporthallen kan op termijn in gevaar komen.
Vragen over de situatie betreft met name:
a. Groei wordt hierdoor verder gestimuleerd
b. Waarom geen gebruik maken van spothallen in Leusden en Achterveld
c. Schammer wordt hierdoor extra belast.
d. Andere buren hebben strenge eisen opgelegd gekregen waarom geldt dit niet voor de
hockeyvelden
21 februari komt het voorstel in het college. Dorpsraad vraagt samen met bewoners
gesprek aan met wethouder (voorkeur Overweg ivm gebied Schammer).
3. Mededelingen
geen mededelingen

4. Verslag vorige bijeenkomst.
Er zijn geen opmerkingen

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen : geen
Uitgaand : geen

6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Denktank:
Zeer goed overleg geweest op 7/2
7 maart worden de definitieve concepten besproken
b. Ruimtelijke ordening
Geen input
c. Stoutenburg
geen punten
8. Actielijst vorige vergadering
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst
9. Rondvraag

•
•
•

Is de nieuwe Bomenkaart beschikbaar waarop aangegeven staat wat men met de
bomen bij St Josef aan wil. Wordt nagevraagd
Asbest Groot Agteveld : mensen worden ongeduldig. Het duurt allemaal erg lang
Langs de Hessenweg zijn in de trottoirs veel slechte stukken ontstaan. Edwin neemt
contact op met Co Rotgans over het straatwerk veroorzaakt door het aanleggen
van de waterleiding. Bewoners moeten slecht tegelwerk zelf melden bij het
meldpunt.

10. Sluiting
Om 23:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

