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Verslag van de vergadering van 8 december 2015 
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Yvonne 
Servaas, , Gisela Tossaint (penningmeester), Marion Cense 
Afwezig : Kick van Oosten , Anneke van Dijen 
Gast(en) : Siep Grondman, Izaak Boone (gemeente Leusden) Jos Bot (WSL) en Jaap 
Veerman (Alliantie) 

 
 

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

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 
 

3. Woning Stichting Leusden en Alliantie over Groot Agteveld 
Jos en Jaap geven een presentatie over de ontwikkelingen bij Groot Agteveld. Aantal punten 
uit deze presentatie: 

• Appartementengebouw: Volgende week hoogste punt. Gevierd in klein gezelschap; 
• Alle woningen van Veld 5 zijn verkocht; 
• Volgend jaar wordt gestart met verkoop woningen van Veld 6; 
• Voor de ‘Plint’ is slechts 1 kandidaat. Overige ruimten nog geen interessenten. Meer 

duidelijkheid daarover als gebouw bijna klaar is en inrichting van Dorpsplein definitief 
bekend is; 

• Erf 
o Er is nog sprake van sluipverkeer. Er komt een betere afscheiding; 
o Vuilcontainer wordt verplaatst; 
o Moeraseik wordt geplant; 

• Dorsplein 
o Wens gemeente is een woonerf 
o Laden en lossen is mogelijk 
o Geen parkeerplaatsen; 
o Vervangende parkeerplaatsen worden gecreëerd (er komt meer terug dan 

wat verloren gaat); 
o Voorstel Inrichting van zuidzijde Dorpsplein wordt verstuurd aan 

belanghebbende (ook Dorpsraad); 
o De Roskam heeft bezwaren tegen de huidige opzet. Overleg vindt nog plaats; 
o De Dorpsraad sluit zich aan bij de wensen van het dorp: een aantrekkelijk 

dorpsplein met een goede uitstraling voor de bewoners en toerisme. Hierin 
lijkt een dorpsplein met veel parkeerplaatsen, gezien ook de beperkte 
afmetingen, een minder goede oplossing; 

o De Dorpsraad is benieuwd naar de argumenten van de Roskam; 
• Veld 6, gesprekken met instanties zijn gaande om – gezien de gewijzigde 

regelgeving – toch onder de voordien geldende voorwaarden te kunnen bouwen 
(scherpere regels inzake beperking commerciele activiteiten van 
woningbouwverenigingen) 



• De weg Esveld wordt zodanig ingericht dat verkeersdeelnemers zich bewust zijn van 
het rijden op een 30km weg; de naam ‘Esveld’ blijft gehandhaafd voor dat 
weggedeelte 

• Volgend jaar december (13/12/2016) komen WSL en Alliantie weer op de stand 
van zaken toelichten. 

  
 
4.  Mededelingen 

Wij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan enquete/ interview over omgevingsvisie 
Leusden/Achterveld. 
Er verschijnt een interview over Dorpsraad in het Trefpunt Achterveld. 

 
5.  Verslag vorige bijeenkomst.  

Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 
 
 
       6. Ingekomen/uitgegane stukken 
 In :  Informatie over vernieuwde website Sociaal Plein (interessant ivm punt 3 in verslag  
 10 november 2015) 

      Uit : geen 
 
 
7. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 

Wensplan Achterveld/Stoutenburg :  
Nog 5 mensen hebben zich voor de projectgroep opgegeven. 
Gemeente geeft aan dat pas eind 1e kwartaal 2016 van start gaat 
Bomen langs Koningin Julianalaan zijn oorzaak dat de weg te smal is voor elkaar 
passerende vrachtwagens. Hierdoor wordt het voetpad steeds weer kapot gereden. 
Verlichting fietspad langs Asschatterweg (in Achterveld) dient nog geplaatst te worden: nog 
niet gereed. 

b. Ruimtelijke ordening  
geen nieuwe ontwikkelingen 

c. Website & Facebook 
De site zal op korte termijn overgezet worden naar ww.achterveld.net 
Mensen kunnen nog steeds onze oude naam gebruiken en komen dan uit op onze pagina op 
deze site. 
Wij kunnen ook berichten plaatsen op facebook, je bent een echte achtervelder! 

  
 
8. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 
 

9. Rondvraag 
wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
 

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

 
 

 
VERGADERSCHEMA 2016: 
§ 12 januari     
§ 9 februari 
§ 8 maart     
§ 12 april 
§ 10 mei      



§ 7 juni (eerste dinsdag) 
§ 6 september (eerste dinsdag)   
§ 11 oktober 
§ 8 november     
§ 13 december (WSL en Alliantie over Groot Agteveld) 

 
 


