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Verslag van de vergadering van 14 maart 2017  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint 
(penningmeester), Yvonne Servaas 
Afwezig : Kick van Oosten, Anneke van Dijen, Wessel de Groot (nieuw Dorpsraadlid), Marion 
Cense, Thijs Ruitenbeek (sfeer proeven) 
Gast(en)  

 
 
 

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.  
Er zijn geen opmerkingen 

        
 

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen : geen 
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 er niet voldoende en het fietspad ligt te laag (regenval). 
Edwin vraag na bij de gemeente hoe dit het beste aangepakt kan worden. 
 
Voetpaden liggen ongelijk (bv Ons Gebouw). Edwin vraagt na hoeveel meldingen bij de 
gemeente binnenkomen. 
Wij willen stimuleren dat mensen ook zelf de gemeente bellen. Alleen als het niet lukt of er 
strukturele problemen zijn dan pakken wij de actie op. 

 
Denktank: 
Er worden vragen gesteld over de mogelijke afsluiting van de Verjaagde Ruiterweg. Het lijkt 
een wat overhaaste beslissing. Edwin geeft aan dat het een lang en zorgvuldig proces is 
geweest. Is al juni 2016 begonnen. Belangrijk is een goede verkeersoplossing in de wijk 
achter de afsluiting te kunnen realiseren.  
21 maart worden de mogelijkheden besproken in een extra Denktank bijeenkomst. De 
bewoners worden na deze bijeenkomst uitgenodigd.  



 
b. Ruimtelijke ordening  
Asbest is nog steeds niet verwijderd. Navragen wat de status is bij de gemeente. 
De status van de Blaashal is nog onbekend. 
Klompenpad: 
Evelien Kenbeek heeft de volgende terugkoppeling (schrijftelijk) gegeven: 
- BOA komt vaker langs 
- Bordjes zijn geplaatst 
- Parkeren wordt tegengeaan door het plaatsen van paaltjes 
 
Er is nog geen terugkoppeling van de actie van de Hondenbezitters. 
 

 
c. Stoutenburg  
Rex en Edwin hebben de gemeente benaderd om grote wijzigingen in Stoutenburg vooraf te 
bespreken met Dorpsraad en Rex. De gemeente komt hier binnnenkort op terug. 
 
 
8. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst.  
 

 
9. Rondvraag 

• Johan is actief bij de acties bij de Schoonderbekerweg. Hij doet dit niet als 
Dorpsraadlid. 

• Er zijn vragen gesteld over het weeghuisje. Johan brengt de mensen met elkaar in 
contact. 
 

 
10. Sluiting 
Om 22:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


