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Verslag van de vergadering van 8 maart 2016  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint 
(penningmeester), Kick van Oosten, Marion Cense, Anneke van Dijen 
Afwezig : Yvonne Servaas 
Gast(en) : Gerard Smids (ivm parkje De Bijestraat) Het Bijenparkje genaamd 

 
 

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

 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 

3.  Mededelingen 
• Bijeenkomst van verenigingen die actief zijn voor zorg/welzijn in Achterveld komen 

binnenkort bij elkaar. Ria van Liemburg heeft een uitvraag gestuurd voor een datum; 
• Opname voor RTV Utrecht is gemaakt. Uitzending volgt binnenkort; 
• Op RTV Gelderland was ook een uitzending. Anneke geeft de info door; 
• Interview geweest door de gemeente met Edwin over duurzaamheid in 2030. 

 
 

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

 
 
       5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

In :  Uitnodiging voor werkatelier over omgevingsvisie stedeijk gebied bij gemeente Leusden. 
Gisela en Edwin gaan ernaar toe. 

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

 
Denktank: 
Twee sessies zijn geweest. Struktuur e.d. dient te verbeteren. Edwin maakt afspraak met de 
procesbegeleider (Sjaak) om de eerste indrukken te bespreken 
 
Groot Agteveldlaan 
De omwonenden komen met mail aan Edwin over wel of niet tevredenheid. 
 
Postweg 
Na de bouwvak afsluiting van de weg ivm werkzaamheden 

 
 



b. Ruimtelijke ordening  
Geen punten 
 
 

c. Achterveld Zorgt (brainstormen over aanpak)  
 Wij wachten op een afspraak met de organisaties. 
 

  
d. Website & Facebook 

Punt gaat van de agenda 
 
  
 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst  
 
 

8. Rondvraag 
Gerard Smids geeft informatie over de ontwikkelingen in het parkje naast de school (Bijeparkje). 
De bewoners zijn in overleg met de gemeente over een nieuwe opzet. Er is nog onvoldoende 
geld voor een voetbalveldje en een speelattribuut. Er ontstaat een gesprek over mogelijheden en 
aanpak. 
 

 
 

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

 
 
 
 

VERGADERSCHEMA 2016:        
§ 12 april (let op avond voor de denktank) 
§ 10 mei      
§ 7 juni (eerste dinsdag) 
§ 6 september (eerste dinsdag)   
§ 11 oktober 
§ 8 november     
§ 13 december (WSL en Alliantie over Groot Agteveld) 

 
 


