Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg
§
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www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl
e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Verslag van de vergadering van 9 februari 2016
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Yvonne
Servaas, Gisela Tossaint (penningmeester), Kick van Oosten
Afwezig : Marion Cense, Anneke van Dijen
Gast(en) :
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
Gisela heeft het financieel verslag gemaakt. Geeft een korte toelichting. Na controle tekenen
Yvonne en Kick voor akkoord.
Jos Tak gaat in juni met de VUT.

4. Verslag vorige bijeenkomst.
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
In : Informatie van Jos Tak over het opzetten van de Buurtwacht via een Whatsapp groep
Uit : Mail naar:
Projectgroep/Denktank Verkeersplan Achterveld over aanvang van de werkzaamheden
Ria van Liemburg – stuurt uitnodiging naar alle organisaties voor bijeenkomst over
Achterveld Zorgt

6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Planning van de werkzaamheden zoals nu bekend:
Maart 2016 – Vitens vervangt waterleiding van komgrens naar komgrens. Duur 9
maanden. Waterleiding ligt onder voetpad. Hinder wordt tot een minimum beperkt en goed
gecommuniceerd aan ondernemers en omwonenden.
2017 – Gemeente: Hessenweg van kom Achterveld tot kom Stoutenburg wordt aangepakt
(frezen bovenlaag): streven is de hele weg 60 km. Tevens aanpak fietspad langs Hessenweg
(betonplaten) zoals Asschatterweg, zij het iets smaller. Tevens wordt het stuk weg vanaf de
verkeerslichten Stoutenburg tot aan brug over de beek vervangen vanwege slechte
ondergrond. Ingrijpende werkzaamheden.
In 2018 vervangen riolering in kern Achterveld eveneens van kombord tot kombord.

Wensplan Achterveld/Stoutenburg :
17/2 om 20:00 uur in de Roskam eerste bijeenkomst denktank over communicatie
richting de bewoners van de dorpen en plan van aanpak.
17/3 wordt het voorstel besproken in de raad in een inlichtingenronde
31/3 wordt het voorstel besproken in de raad. Pas na een positief besluit starten de
werkzaamheden voor de denktank.
Er zijn nog steeds aandachtspunten tav fietspad Asschatterweg: verlichting oversteek op
Kon.Julianaweg, waterplassen en afgewaaide takken op het fietspad (fietsers wijken dan uit
naar de rijbaan) en op sommige plekken: de lage ligging.
b. Ruimtelijke ordening
Ivm de nieuwe manier van ophalen van afval (geplande start 2017) komen er mogelijk
nieuwe ondergrondse containers voor restafval. Waar worden deze geplaatst? Dorpsraad
zal de verantwoordelijke wethouder uitnodigen voor meer informatie hierover.
c. Achterveld Zorgt (brainstormen over aanpak)
Wij wachten op een afspraak met de organisaties.
d. Website & Facebook
Geen nieuwe ontwikkelingen

7. Actielijst vorige vergadering
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst
8. Rondvraag
Fietsenstalling tegenover Buitenlust is door de gemeente schoongemaakt.
9. Sluiting
Om 21:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

VERGADERSCHEMA 2016:
§ 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)

