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Verslag van de vergadering van 5 september 2017
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Yvonne Servaas, Kick van Oosten, Anneke van Dijen, Wessel de Groot,
John van Oosten
Afwezig :, Marion Cense, Thijs Ruitenbeek
Gast(en) Joost Coenen, Jan van Dijk en Siem van Wieringen (inwoners Achterveld)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
Gisela is bij het 20 jarig bestaan van Groot Zandbrink geweest.
Aantal Dorpsraadleden zijn naar de BBQ van Reimert geweest. Een BBQ die eigenlijk vaker
gehouden dient te worden.
4. Verslag vorige bijeenkomst.
Geen opmerkingen/aanvullingen
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
• Kern met Pit
• Uitnodiging voor afscheid Erik Luchtenburg (gemeentesecretaris)
• Deelname aan sponor diner op zaterdag 7 oktoeber 2017. Het opgehaalde geld is
bedoeld voor het bekostigen van de glas-in-loodramen.
Uitgaand : geen
6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
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.
In de onoverzichtelijke hoek Kerkdijk/Klettersteeg is op verzoek van enkele bewoners een
spiegel opgehangen.

Fietspad Julianaweg
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 wordt verder behandeld door Roelof-Jan Pierik van gemeente Leusden. Johan is
contactpersoon voor dit onderwerp.
.
Denktank:
De Denktank heeft 31/8/2017 de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het was
een goede bijeenkomst. De memingen over de wegverharding lopen uiteen.
De bezoekers stellen vragen over de mening van de Dorpsraad. De Denktank gaat voor:
3 Onderwerpen staan centraal in de aanpak:
• Een veiligere Hessenweg
• Meer parkeerplaatsen
• Verhogen Dorpse uitstraling (sfeer)
De Denktank is van mening dat dit het beste gerealiseerd kan worden door een andere
verharding dan asfaslt. De aanwezigen zijn het hiermee eens.
b. Ruimtelijke ordening
Blaashal: Er zijn een aantal gesprekken geweest. Het gesprek van augustus ging vrij
moeizaam. Er zijn 2 vervolggespekken gepland voor het afronden van het convenant. Tevens
is er een afspraak gepland bij Mevr vd Berg met wethouder Dragt en ambtenaar Dave
Rueter.
Dorpsplein
Edwin heeft gesproken met wethouder Overweg. Toezegging is gedaan dat met de inzichten
van juni 2017 eind van het jaar het plein gerealiseerd is.
GFT container Wagenberg
De (definitieve) oplossing is inmiddels ingevoerd. De Dorpsraad ontvangt geen signalen
meer van de omgeving.
Knooperf
Iedereen is benieuwd naar de status. Er komt een informatiebijeenkomst. De Dorpsraad
wordt daarvoor ook uitgenodigd.
Containers
Er zijn een aantal klachten uit de samenleving over het gebruik en aanwezigheid van de
containers.
Het aantal containers is ook aan de orde gekomen. Beloofd was dat er een container zou
komen op 150 meter loopafstandafstand van de woningen. Nu zijn er 3 in de kern: bij de
Moespot, bij het appartementengebouw en tegenover de Spar. De loopafstand is in alle
gevallen meer dan 150 meter voor met name de Verjaagde Ruijterweg en de
HvViandenstraat.
De containers zijn verstopt, er worden hierdoor vaak zakken naast de containers gezet. De
afrekening (per 1 januari) is ook onduidelijk als er een vuilniszak blijft hangen.
Edwin nodigt wethouder Overweg voor ons volgende overleg uit.
Bord reclame politieke partijen
Na de verkiezingen zijn er opmerkingen gekomen over de hinder van het bord voor het
verkeer. Er ligt inmiddels een voorstel van de gemeente voor een andere locatie. De
aanwezigen kunnen zich vinden in deze nieuwe locatie mits er overleg met de aanwonenden
plaats vindt.

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. Dit is
inmiddels eind juni gecommuniceerd naar de ambteren.
7. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst.
8. Rondvraag
Facebook Stoutenburg Achterveld werkt niet goed. Thijs en Anneke kijken hoe ze dit kunnen
oplossen.
Gisela maakt een overzicht van de diepte/hoogtepunten over 2016 en 2017
John: er is prikkeldraad gewikkeld rond de leuning van de brug over de Modderbeek
(Julianaweg). Edwin vraagt na waarom dat gedaan is.
Johan meldt dat er discussies zijn over de bouw van 11 woningen in de Fliert. De Dorpsraad
wacht nog even af en volgt het onderwerp.
DAVA : Gesprekken vinden plaats over mogelijke inrichting van de broedplaats (oude
bibliotheek). Er wordt gekeken naar zorgorganisaties. Tevens vinden er gesprekken plaats
met een locale ondernemenr die wil participeren.
9. Sluiting
Om 21:45 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

