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Verslag van de vergadering van 8 november 2016  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint 
(penningmeester), Yvonne Servaas 
Afwezig : Dimitri van Nimwegen, Kick van Oosten, Marion Cense, Anneke van Dijen 
Gast(en) : Johanna den Uijl, inwoonster Achterveld   

 
 

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

 
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 

 
      3. Mededelingen 

Er is huis aan huis brief verspreid over het nieuwe inzamelen. Deze brief is voor het 
binnengebied niet juist. De gemeente heeft aangegeven dat er een nieuwe brief komt.  

 
 

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 
Er is geen reactie van SMBL op hun afwezigheid gekomen. 

 
 
       5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

Ingekomen : geen 
Uitgaand : geen 
 

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

 
Denktank: 
1 november is de Denktank bijeen geweest. 
Tijdens de Dorpsraad wordt benaderukt dat onderwerpen als verlichting, inrichting, snelheid 
en parkeren belangrijke onderwerpen zijn. 
 

 
b. Ruimtelijke ordening  

Klompenpad 
Mevr den Uijl is aanwezig als bewoner van Achterveld om het belang van het Klompenpad te 
onderstrepen.  
Uitgelegd wordt dat er tegengestelde belangen zijn waardoor  een bepaald gedeelte van het 
Klompenpad achter Groot Achteveld langs niet realiseerbaar is. 
Met een kleine omweg is het toch mogelijk om dit wandelpad te volgen.. 
Het overleg in de Roskam met belanghebbenden en omwonenden op 2 november jl. is goed 
verlopen olv Yvonne. 



 
 

c. Achtervelders voor Achtervelders (brainstormen over aanpak)  
Alle mensen die gereageerd en alle maatschappelijke organisaties hebben per mail een 
uitnodiging ontvangen voor 30/11 naar de Roskam te komen. 
Pagina op internet is inmiddels beschikbaar. 
Gesprekken vinden plaats met sponsoren en verhuurder van de ruimte in de oude 
bibliotheek. Tevens onderzoek naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Moespot. 
 

 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst  
 

 
8. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
 

9. Sluiting 
Om 22:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 
 
 
 
 
VERGADERSCHEMA 2016:          

§ 13 december (WSL en Alliantie over Groot Agteveld. Breed bekend 
maken) 

 
 

VERGADERSCHEMA 2017:  
§ 10 januari  
§ 14 februari   
§ 14 maart   
§ 11 april     
§ 9 mei    
§ 13 juni 

 
§ zomerstop juli en augustus 
§ 5 september (let op 1e dinsdag v/d maand) 
§ 10 oktober 
§ 14 november 
§ 12 december 

 


