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ALGEMEEN 
 
In de periode tussen 2010 en 2013 voltrekt zich een overgang van adviescommissie 
van de gemeenteraad – inclusief de Regeling (plichten en rechten richting de 
gemeenteraad) – naar een zelfstandig opererende dorpsraad. 
Het beleid van de gemeente richt zich in plaats van wijkgericht werken nu op  
‘samenleving voorop” met de nadruk op “Burgerinitiatieven”. De subsidie voor 
wijkplatforms en de dorpsraad wordt in 2013 afgeschaft. 
De dorpsraad zet haar werk voort: er zijn goede contacten met de vakambtenaren, 
die ook in de nieuwe structuur volop worden benut. 
 
 
 
DOELSTELLING 
 
De dorpsraad wil de mening van de beide dorpen laten horen. Draagvlak en voeling 
met de bevolking is daarbij essentieel. De opgebouwde netwerken zijn en blijven 
belangrijk. 
De nadruk komt te liggen op het verder versterken van het dorpse karakter in 
Achterveld en de wensen van de Stoutenburgse gemeenschap naar de gemeente 
toe verwoorden. 
De dorpsraad adviseert bewoners welke ( nieuwe ) routes en mogelijkheden er zijn 
over veranderingen in regelgeving. 
 
 
 
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN  
 
De dorpsraad wordt in deze periode actiever naar buiten toe. De vergaderingen 
blijven openbaar. Op regelmatige basis wordt daar gebruik van gemaakt. 
Werkwijze: In vergaderingen worden sprekers uitgenodigd over uiteenlopende zaken 
die het welzijn van de bewoners raken zoals:  Welstand nieuwe vorm; wijkagenten 



over inbraakpreventie (folders).  Voorlichting over wateroverlast door Waterschap en 
gemeenteambtenaren, soms resulterend in voorlichtingsavonden voor de bevolking.  
De jaarlijkse inloopavonden in december krijgen een thema zodat de inwoners van 
de activiteiten en het werk van de dorpsraad op de hoogte blijven, het verstevigt de 
band met de bewoners. Thema’s waren o.a. buurtbus, inbraak en veiligheid 
(wijkagenten), burgernet (gemeente), natuurontwikkeling in Groot Zandbrink, 
wateroverlast (gemeente). 
 
 
DIGITAAL 
 
De website is nu ondergebracht bij Achterveld.net met een eigen link. De 
domeinnaam blijft bestaan. Facebook, Twitter, Youtube en INFO ad blijven 
beschikbaar als communicatiekanaal.   
 
 

KORTLOPENDE ACTIES 

 
= Deelname aan diverse gemeentelijke informatie-avonden en enquetes over 
omgevingsvisie, Groenbeleid;  Knooperven, Welstand/Monumentenzorg, Hulp in de 
huishouding, 
= Deelname aan de 55+ markt (2011) met presentatie door dorpsraad. 
= Jaarlijks in december: overleg met Alliantie, gemeente en woningstichting over 
stand van zaken met betrekking tot project Groot Agteveld. 
= Brandweerkazerne: commotie om bouwplek. Eerst Hessenweg; na protestbrief  
definitief naar de Meester van Bergenweg 
= Emelaarseweg: de dorpsraad onderzoekt met en bemiddelt tussen bewoners en 
gemeente over de beste oplossing voor het sluipverkeer op deze weg: Spitssluiting. 
= Trottoirs: De looproutes (o.a. voor ouderen naar winkels en Heelkom) worden 
gecontroleerd aan de hand waarvan deze later worden herstraat. 
= Overleg met VVV Leusden inzake toerisme: fietsen en wandelen. Constatering: 
aandacht voor Achterveld: te weinig wandelmogelijkheden in dorp zelf (ommetje). 
Banken! 
= Daatselaarbeekje: vragen over toegankelijkheid publiek in dit natuurgebiedje aan 
de Hessenweg mondt uit in een bijeenkomst tussen dorpsraad, wethouder en 
eigenaar. Resultaat: duidelijkheid over problemen eigenaar en rechten en plichten. 
Contacten zullen worden bestendigd.  
= Overlast jongeren rond gymzaal (crossbaantje) en voetbalveldje bij Openbare 
School. De problemen worden opgelost met medewerking van dorpsbewoners en 
inzet jongerenwerker gemeente. 
= Overstekend wild: na herhaald aandringen door dorpsraad zijn reflectiepalen 
geplaatst. Veiligheid voor mens en dier staat voorop. 
= Glasvezelkabel in het buitengebied:  na veel druk op de instanties wordt langs de 
Hessenweg alvast een kabelgoot gelegd tegelijk met de verbreding van het fietspad. 
= St.Joseph: Esveld / Groot Agteveldlaan. In 2015 worden grote problemen gemeld 
door ouderen wonend in Esveld vanwege het  bouwverkeer voor Groot Agteveld. 
Overleg met St.Josef gaat moeizaam. Dorpsraad bemiddelt tussen St.Jozef en 
ouderen en schakelt wethouder in. 



De straatnaamwijziging levert problemen op voor postbezorging. Wordt in overleg 
opgelost. 
Dorpsraad meldt dat de aansluiting van de Groot Agteveldlaan op de Hessenweg 
gevaarlijk is: gebodsborden over voorrang worden geplaatst. 
= Fietspad Asschatterweg: De waterhuishouding op het fietspad is op bepaalde 
punten nog steeds niet optimaal.  
Overleg met vakambtenaren over verlichting (op Julianaweg, nabij oversteek) zijn 
nog steeds gaande, evenals de zichtbaarheid van de oversteek op de Julianaweg.  
Uitgangspunt van de dorpsraad is altijd geweest een veilig fietspad. 

 

 

DORPSE PROJECTEN 
 
 

Van VERKEERSPLAN–2010 tot WENSPLAN – 2017 
 
Het Verkeersplan bestond aanvankelijk uit een aantal snelheidsverlagende 
maatregelen. 
Het vernieuwen van de hoofdriolering in kern Achterveld gepland voor het jaar 2018 
is de aanleiding om het verkeersplan om te zetten naar een wensplan. De 
herinrichting opent de mogelijkheid een dorpse uitstraling te creëren met als bij-effect 
verlaging van de verkeerssnelheid. 
Uit de eerste workshop die de dorpsraad in 2015 organiseert, ontstaat een Denktank 
bestaande uit enthousiaste bewoners en vertegenwoordigers van organisaties die, 
onder professionele begeleiding, eind augustus 2017 een eindresultaat presenteert 
in de gemeenteraad met daarin de keuzes die de bewoners op diverse info-avonden 
hebben gemaakt met betrekking tot de herinrichting van de dorpskern.  
 
De Denktank wordt ook betrokken bij de reconstructie en verbreding van het fietspad 
langs de Hessenweg. Gereed eind 2017. Middels een bijeenkomst in Stoutenburg 
zijn de wensen en aanwijzingen van de Hessenwegbewoners geinventariseerd. Het 
optimaliseren van de veiligheid staat voorop. Twee aansluitingen op de Hessenweg 
zijn aangepast aan de huidige veiligheidseisen: de Stoutenburgerlaan en de 
Emelaarseweg.  
 
 
Wateroverlast in 2014 ( 2x ) 
 
Bij overvloedige regenval blijkt door het hele dorp verspreid wateroverlast voor te 
komen: HvViandenstraat, Pater Stormstraat, Kerkdijk/de Fliert, Verj.Ruiterweg. 
Maatregelen worden besproken met Waterschap en vakambtenaren gemeente.  
Inbreng dorpsraad inzake oplossingen en maatregelen rondom regenwaterafvoer 
naar de Modderbeek worden op prijs gesteld 
Evaluatie in 2015 met Waterschap en gemeente: genoemde knelpunten zijn 
aangepakt.  



Bij overlast in bebouwde kom: gemeente waarschuwen; in buitengebied is het 
waterschap verantwoordelijk. 
 
 
Waterleiding 
 
De druk op Vitens is opgevoerd waarop gedeeltes van de waterleiding aan de 
Stoutenburgse kant zijn vernieuwd.  
In 2017 is een begin gemaakt met het volledig vernieuwen van de waterleiding in het 
kader van de vernieuwing/verbreding van het fietspad vanaf Stoutenburg. 
Dorpskern Achterveld: vooruitlopend op de herinrichting is de hoofdwaterleiding door 
het dorp eveneens vernieuwd. Om hygiënische redenen worden waterleiding en 
riolering niet gelijktijdig vervangen. 
 
 
Hondenoverlast op nieuwe klompenpad 
 
Langs de Modderbeek is na de reconstructie een klompenpad aangelegd. 
Honden, ook aangelijnd zijn niet toegestaan. Overtredingen vinden geregeld plaats.  
Tijdens de novembervergadering in 2016 wordt gediscussieerd over de overlast van 
wandelaars die op dit pad hun honden uitlaten (soms los). Aanwezig zijn bewoners/ 
hondenbezitters en diverse instanties (Waterschap, gemeente en provincie). Honden 
zijn hier niet toegestaan vanwege de afspraken die gemaakt zijn met de 
aangrenzende boerenbedrijven. Bij niet nakomen kan het waterschap in het uiterste 
geval het wandelpad voor het publiek geheel afsluiten. 
Resultaat overleg: de BOA wordt ingeschakeld; paaltjes worden geplaatst tegen 
parkeren alsmede een verbodsbord voor (aangelijnde) honden. 
 
Ook de aanvraag voor een hondenuitlaatplek in Achterveld komt aan de orde. 
Vooralsnog geen geschikte locatie gevonden. 
 
 
Groot Agteveld 
 
De eerste groep woningen is in 2012 gereed op de plek van boerderij Groot 
Agteveld.  
Is in 2012 nog sprake van verwachte krimp, in 2017 is dit alweer achterhaald, met als 
gevolg dat daaropvolgende fases ook in gang zullen worden gezet. De door de 
provincie vastgestelde rode contouren worden opnieuw bekeken in het kader van het 
nieuwe provinciale beleid inzake woningbouw. 
Een appartementencomplex op de plek van de oude coöperatie staat er inmiddels. 
Op verzoek van de dorpsraad komen sinds december 2015 vertegenwoordigers van 
Alliantie en WSL jaarlijks naar de dorpsraad om de stand van zaken, uitvoering en 
voortgang van de verschillende fases door te nemen. 
 
 
Hockeyvelden 
 
De voorgenomen aanvraag voor de plaatsing van een blaashal gedurende de 
wintermaanden is de start van een conflict tussen omwonenden en de MHCL. De 



dorpsraad organiseert een overlegstructuur waarin beide partijen en de gemeente 
aan bod komen.  
Geluidsoverlast – nu ook nog in de winter -  is de oorzaak van het verzet tegen de 
blaashal. De onderliggende oorzaak is de enorme geluidsoverlast voor de 
omwonenden, niet alleen tijdens wedstrijden maar ook tijdens trainingen. De 
parkeerproblemen tijdens toernooien zijn groot en vormen een veiligheidsrisico. De 
geluids- en verkeersbelasting na het ingebruiknemen van het 4e veld is nog groter 
geworden. De knelpunten zijn geïnventariseerd. Samen met de MHCL en gemeente 
wordt naar oplossingen gezocht die de omwonenden helpen de overlast tot een 
aanvaardbaar niveau te krijgen. Geluidswerende maatregelen zijn voor hen een 
absolute noodzaak. Dat wordt ook erkend door zowel de MHCL als de gemeente.  
Er is een convenant opgesteld, dat in september ondertekend is door alle 
belanghebbenden. 
De aanvraag voor de blaashal is ingediend. En goedgekeurd.  
 
 
Gemeeteraadsverkiezingen 
 
In februari 2014 organiseerde de dorpsraad een verkiezingsbijeenkomst in 
Achterveld waarvoor alle partijen werden uitgenodigd. Dit initiatief werd alom 
gewaardeerd. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal de start weer in 
Achterveld plaatsvinden. De afspraken zijn al gemaakt. 
 
 
Achterveld zorgt / Dava / OMWA 
 
In 2015 wordt gebrainstormd over een zorgnetwerk in Achterveld. In het OMWA 
(OverlegMaatschappelijkWerkAchterveld) van 2016 wordt door Lucas Koch en Edwin 
Winterkamp besloten tot actie over te gaan met als resultaat dat in februari 2017 
DAVA (DoorAchterveldVoorAchterveld) van start gaat.  
Het initiatief krijgt de Pluim van de Provincie Utrecht samen met 2 andere initiatieven. 
 
 
 
 


	JAARVERSLAG Dorpsraad 2013-2017  DEFINITIEF
	SAMENSTELLING
	ALGEMEEN
	DOELSTELLING
	VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

	KORTLOPENDE ACTIES
	DORPSE PROJECTEN
	Van VERKEERSPLAN–2010 tot WENSPLAN – 2017
	Waterleiding
	Hondenoverlast op nieuwe klompenpad
	Groot Agteveld
	Hockeyvelden
	Gemeeteraadsverkiezingen
	Achterveld zorgt / Dava / OMWA



