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Verslag van de vergadering van 3 mei 2016  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint 
(penningmeester), Kick van Oosten, Marion Cense, Anneke van Dijen, Dimitri van Nimwegen 
Afwezig : Yvonne Servaas 
Gast(en) :  

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder Dimitri 
welkom. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 

3.  Mededelingen 
• Gerard Smids (ivm parkje De Bijestraat) heeft geen geld gekregen van de gemeente 

voor de aanleg van het Pannaveldje. Er wordt nog een nieuwe poging gedaan; 
• Marion heeft alle bijeenkomsten van Hulp bij de Huishouding 2017 bijgewoond 
• Edwin is aanwezig geweest bij de informatieavond van de raad over uitwerken 

Wensplan Verkeer op 19 maart jl. Budget is toegekend; 
• Whatsapp groep veiligheid is beschikbaar. Aanmelden kan bij 

buurtpreventieinachterveld@gmail.com 
• Gesprekken hebben plaatsgevonden met Theo Uhm. Van beide kanten zijn de 

gesprekken positief bevonden. Resultaten lijken haalbaar. 
 
 

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

 
 
       5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

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

 
Denktank: 
Gesprek met Sjaak heeft plaatsgevonden. De derde sessie ging beter.  
Veel onderwerpen zijn aangedragen. De planning is krap.  
12 mei bijeenkomst van de denktank en 25 mei presentatie aan alle dorpsgenoten en 
belangstellenden. NB: bijeenkomsten zijn uitgesteld. De projectgroep van de gemeente is 
nog niet gereed.  
 



Groot Agteveldlaan 
John heeft onlangs gezien dat een rolstoel vast kwam te zitten in de lage goot en dat 
mensen er dan niet zelfstandig uit kunnen komen. Edwin bespreekt dit met de gemeente. 
 
Postweg 
Na de bouwvak afsluiting van de weg ivm werkzaamheden 

 
 

b. Ruimtelijke ordening  
Geen punten 
 
 

c. Achtervelders voor Achtervelders (brainstormen over aanpak) -  
De afspraak met de organisaties (ONWA) is 10 mei. Gisela, Yvonne of Marion en Edwin 
zullen aanwezig zijn. 

 
 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst  
 
 

8. Rondvraag 
• Er wordt veel gewerk verzet bij de Modderbeek. Dorpsraad is benieuwd naar de 

werkzaamheden. Edwin probeert de verantwoordelijke uit te nodigen; 
• Voortgang Knooperf verloopt stroef; 
• Singels: de huur is opgezegd. Nu op zoek naar een nieuwe locatie. Er is helaas te weinig 

geld. Misschien mogelijkheid uit fonds Samenleving voorop. Johan verwijst mensen naar 
Edwin voor meer info. 

 
 

9. Sluiting 
Om 21:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 
 
 
 

VERGADERSCHEMA 2016:        
§ 7 juni (eerste dinsdag) 
§ 6 september (eerste dinsdag)   
§ 11 oktober 
§ 8 november     
§ 13 december (WSL en Alliantie over Groot Agteveld. Breed bekend 

maken) 
 

 


