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Verslag van de vergadering van 7 juni 2016  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint 
(penningmeester), Kick van Oosten, Marion Cense, Anneke van Dijen, Yvonne Servaas  
Afwezig : Dimitri van Nimwegen 
Gast(en) : Simon Leertouwer (gemeente Leusden), Gerrit v Bekkum, Siem van Wieringen en 
Nijs Keppel (geinteresseerden) 

 
 

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

 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 

3.  Mededelingen 
 Johan geeft aan dat hij per 31-12-2017 stopt met de Dorpsraad 
 
 

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 
Nav opmerking over de Singels. Het betreft hier de manege 

 
 
       5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

* Mail binnengekomen over gebruik van het oude gebouw Bibliotheek. Dorpsraad weet geen  
directe invulling van het gebouw. 
* Uitnodiging gemeente voor bijwonen gebiedsconferentie (sluitstuk omgevingsvisie) op 28 
juni a.s. – 19.00 uur ; Gisela, Johan en Edwin gaan naar deze bijeenkomst 

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

 
Denktank: 
Mailwisseling was niet erg handig. Edwin heeft hierover met Sjaak gesproken 
7/6 om 8:00 bijeenkomst aan de Hessenweg i.z. opheffen of handhaven uitbuigingen aan 
resp. Emelaarseweg en Stoutenburgerlaan 
Stoutenburg betrekken bij afwegingen die ook voor Stoutenburg van belang zijn. 
Voorbeelden 30/60 overgang en minder/lagere drempels 
 
Fietspad Asschatterweg en waterhuishouding – beantwoording Leertouwer 
Dorpraad heeft vragen over fietspad: 
a. Egalisering van lagerliggend fietspad bij Modderbeek was op het beslissend moment 

niet aan de orde. Gronden zijn nadien van eigenaar gewisseld; ophoging fietspad op 
niveau van naastliggend – nu weer opgehoogd -  weiland is niet meer mogelijk (te hoge 



kosten). Simon onderzoekt de gevolgen en komt als het nodig is met eenvoudige 
maatregelen 

b. Verlichting bij oversteek fietspad – wordt bilateraal besproken met John en Simon 
c. Lamp bij de Ridder– wordt bilateraal besproken met John en Simon 
d. Natte plekken – geef door als dat zich voordoet; dan kan dit worden bekeken en 

eventueel dient er gemaaid te worden 
e. Postweg/fietspad – probleem van geen voorrangverlenende fietsers wordt bilateraal 

besproken met John en Simon 
f. Parkeerplaatsen creëren t.h.v. van Oostveen– wordt bilateraal besproken met John en 

Simon 
g. Oplossing gezocht voor stukgereden wegkant (tractoren) bij Modderbeek: wordt 

bilateraal besproken tussen John en Simon. 
Simon komt 1/7 schrijftelijk met een reactie. 

 
Modderbeek zijn de volgende vragen:  

• Wat is de toegankelijkheid 
• Wat wordt de beplanting 
• Kan er een vlonder komen voor de recreatie 

Simon komt hierop terug. 
 
 30km zone 
 Verzoek van Siem of er meer aanwijzingen kunnen komen dat de kern een 30km zone is?  
  

b. Ruimtelijke ordening  
Op 30 mei is er een bijeenkomst geweest bij de gemeente over het nieuwe ophalen van 
huisvuil etc. (http://www.leusden.nl/nieuweinzamelen) 
4 juli is er van 17:00-20:00 een informatieavond in de Roskam. 
Een uitnodiging voor alle bewoners wordt opgesteld. 
In Achterveld zullen er 2 restafvalcontainers erbij komen en 1 in Stoutenburg. 
 
 

c. Achtervelders voor Achtervelders (brainstormen over aanpak) -  
De afspraak met de organisaties (ONWA) was op10 mei. Gisela, Yvonne en Edwin waren 
aanwezig. De volgende afspraken zijn gemaakt: 
Er komt een lijst van alle organisaties die zich bezighouden met welzijn 
Er komt een overzicht van de voorzitters en hun gegevens 
Vervolggesprekken met Ria van Liemburg, Lucas Koch en Edwin Winterkamp 

 
 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst  
 
 

8. Rondvraag 
• Nijs vraag waar hij moet zijn voor handhaving en onkruidbestrijding. Telefonisch contact 

opnemen met 14033 
• Daatselaarbeekje : vervolgafspraak moet nog gemaakt worden (actie Edwin) 

 
 

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

 
 



 
 

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

maken) 
 

 


