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Bijeenkomst denktank Achterveld

1. Welkom
Edwin Winterkamp heet iedereen welkom.
Er zijn een aantal nieuwe mensen. Iedereen stelt zich kort voor.

2. Bespreken verslag en stand van zaken acties nav Denktank
Het verslag van 6 december is akkoord
Openstaande acties:
a. Communicatieplan : is nog niet gereed. Mailen zodra het plan gereed is (Edwin)
b. Verkeerscirculatieplan : Izaak zoekt eea uit bij gemeente Leusden (Izaak)
3. Stand van zaken Hessenweg (BuBeKo)
Brief door Reimert is verstuurd aan aanwonenden Hessenweg. Reactie Denktank hierop:
• Het is een onhandige brief, bevat niet alle informatie. Beter is adressering waardoor
voorkomen wordt dat het als reclame gezien wordt.
Pas een kenmerk toe van het (gehele) project.
• Betrek de Denktank bij de brief
• Informatie over mantelbuis ontbreekt
Edwin mailt de definitieve tekening fase 1 naar Denktank
Niet alle bedrijven bezoeken aan de Hessenweg zijn bezocht. Edwin koppelt dit terug aan de
gemeente.

4. Organisatie Denktank
De aangepaste organisatie is naar iedereen gemaild. Organisatie is duidelijk. Er zijn geen vragen.

5. Bespreken schetsen (door Inbo)
Inbo geeft een goed overzicht van de integrale benadering, de alternatieven die zij willen
voorleggen aan de Denktank en de oplossing.
De Denktank is zeer tevreden met de aanpak (blijkt uit applaus). De afweging veiligheid en
landbouwvoertuigen wordt meerdere malen besproken. Een goede afweging heeft
plaatsgevonden.
Alle reacties zijn verzameld en 7 maart wordt het definitieve concept gepresenteerd. In maart volg
dan ook de presentatie aan de bewoners.
Een greep uit de opmerkingen:
•

Leg de entree aan de Oostkant op een slimme plaats (meer naar het dorp)

•

Kern t/m de Spar vormgegeven door shared-space inrichting

•

Verjaagde Ruiterweg blijft open. Huidige voetpad aan de kant van de Esso wordt verplaatst
naar de kant van het fietspad

•

Weg overal 5,50m breed (met zoveel mogelijk uitwijk voor landbouwvoertuigen)

•

Fietspad zo breed als mogelijk

•

Voeg bij de volgende beelden aankleding (bankjes e.d. toe)

•

Geen asfalt toepassen bij fietssuggestiestroken in het Dorp

•

Kijk goed naar de huidige bomen. Zijn (te) oud en het beste is op de juiste plekken nieuwe
bomen te plaatsen (laat huidige bomen geen belemmering zijn bij de herinrichting)

•

Kijk goed naar de parkeerplaatsen voor het terras van de Roskam aan de Hessenweg

6. Communicatie
Communicatieplan dient zo snel mogelijk gereed te zijn. Joke komt binnenkort met voorstel.
Brief naar de bewoners kort na de Denktank van 7 maart a.s.

7. Planning (afspraken maken)
Volgende Denktank 7 maart a.s.
Presentatie aan de bewoners Achterveld (tweede helft maart)

8. Rondvraag
Edwin vraagt hoe men terugkijkt naar de Denktank bijeenkomst. Tevredenheid!

Denktank Achterveld|| | pagina 2 van 2

