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Verslag van de vergadering van 6 september 2016
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Kick van Oosten, Marion Cense, Anneke van Dijen
Afwezig : Dimitri van Nimwegen, Yvonne Servaas
Gast(en) : Lucas Koch (DAVA), Jan Overweg (wethouder ivm DAVA), Martin vd Zwan (ivm
Denktank), Wim van Ginkel, Gerrit Kroeze, Philma Kraak (Beweging 3.0), Like van der Ham
en diverse geïnteresseerden.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. DAVA
Agenda DAVA
3.1 Beoogd doel van DAVA
3.2 Wat is er tot nu toe gebeurd
3.3 Ontwikkelingen
3.4 Brainstormen

3.1 Beoogd doel van DAVA
Edwin legt uit het doel van DAVA uit. De mogelijkheid creëren om vraag en aanbod dichter
bij elkaar te brengen. Dat kan digitaal, maar ook op papier. Genoemd worden De Spar, De
Heelkom, St.Josef, bibliotheek, De Moespot of andere lokaties.
3.2 Wat is er tot nu toe gebeurd
Na de OMWA (OverlegMaatschappelijkWerkAchterveld) bijeenkomst afgelopen voorjaar
hebben Lucas en Edwin gesprekken gevoerd met organisaties en nagedacht over hoe zo
iets op te zetten. Dat heeft geleid tot de informatie die vandaag gegeven wordt.

3.3 Ontwikkelingen
Lucas geeft aan welke ontwikkelingen er mogelijk zijn. Te denken valt aan een inlooppunt
(buurthuis), lokale vervoersdienst, scholing iPad, wensboom of andere activiteiten die ook
genoemd staan in de krant. Een lijstje met deze items wordt rondgedeeld met het verzoek
dit in te vullen.
Zo kan er ook een wisselwerking ontstaan.
3.4 Brainstormen
Mensen zijn het eens met de geschetste beelden. Zeer belangrijk is dat er een lijst komt
met wat er is en wie daarover gebeld kan worden. Edwin zal dat verzorgen op
Achterveld.net
Pleidooi voor informatie voor nieuwe bewoners en een centraal bord ergens in het dorp.
Gerrit Kroeze attendeert erop dat er ouderenbonden zijn die veel informatie kunnen geven.
De ouderenbonden actief in Leusden en Achterveld werken nu samen (KBO en ANBO)
4. Mededelingen
Er is overlast door crossers bij de verlegde Modderbeek. Wim van Ginkel kijkt hoe hij hier
aandacht voor kan krijgen bij het Waterschap.
5. Verslag vorige bijeenkomst.
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen
6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Brief binnengekomen van SMBL. Edwin neemt contact op met SMBL
Uitgaand : geen
7. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Denktank:
Martin stelt zich voor als beoogd opvolger van Sjaak van der Vlies. Martin legt uit hoe hij
denkt over over de aanpak.
Begin oktober staat een nieuwe denktank gepland. Hessenweg buiten bebouwde kom en
Binnen bebouwde kom staan dan op de agenda.
b. Ruimtelijke ordening
Glasvezel
Tijdens de infoavond over Verkeer werd duidelijk dat er nu een kans is om glasvezel aan te
leggen in het buitengebied.
Jan Overweg heeft dit glasvezel voor buitengebied Leusden breed opgepakt. Eind september
wordt duidelijk of er een algemene oplossing komt. Zo niet wordt er gekeken naar een
mogelijkheid voor de Hessenweg.
Multifunctioneel gebied
John geeft aan dat er behoefte lijkt te zijn voor een multi-functioneel gebied voor sporten.
John zoekt naar een geschikt gebied waarna de Dorpsraad probeert dit op de politieke
agenda te krijgen.
Daatselaarbeekje
1 oktober om 9:30 verzamelen bij Daatselaarbeekje. Doel is samen te kijken wat de
mogelijkheden zijn om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

c. Achtervelders voor Achtervelders (brainstormen over aanpak) Zie agendapunt 3
8. Actielijst vorige vergadering
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst
8. Rondvraag
wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Sluiting
Om 22:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

VERGADERSCHEMA 2016:
§ 11 oktober (Sjef Kemps)
§ 8 november
§ 13 december (WSL en Alliantie over Groot Agteveld. Breed bekend
maken)

