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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 7 februari is akkoord
Openstaande acties:
a. Communicatieplan : is nog niet gereed. Mailen zodra het plan gereed is (Edwin)
b. Verkeer circulatieplan : Izaak zoekt eea uit bij gemeente Leusden (Izaak). Is inmiddels
bekend. Geen actie voor Denktank
Izaak Boone benadrukt de rol van de Denktank. De Denktank is de plek waar ideeën worden
ingebracht en behandeld. De denktank is verantwoordelijk voor het herinrichtingsplan. De
denktank bepaalt ook wat er wel en niet in het plan opgenomen wordt.
De denktank is ook de ambassadeur van haar plan.

3. Stand van zaken Hessenweg (BuBeKo)
Tekeningen zijn rond gemaild.
Er is doorgegeven wie nog geen bezoek heeft gehad van de Projectgroep. Nog niet iedereen heeft
bezoek gehad.
Er is ook media aandacht voor fase 1 en 2 geweest.
De Puupenkoppen hebben de start gevierd. Opname te vinden bij TV Achterveld en er is een
opname geweest door RTV Utrecht. Uitgezonden op radio en TV.

Tevens heeft de aannemer een APP en een facebookpagina waar de laatste stand van zaken wordt
weergegeven.
De directe omgeving wordt goed geïnformeerd. De verdere omgeving is door de Denktank
gevraagd meer aandacht aan te besteden. Dat is inmiddels gebeurd.
De breedte van de weg is 5,50m en niet zoals aangegeven is 5,10m!!

4. Bespreken schetsen (door Inbo)
Frank Maas presenteert de aanpassingen nav de vorige Denktank.
Sectie 1:
Versterken van de berm door grasbeton
Verlichting helemaal opnieuw bekijken. Nu op veel plaatsen te donker.
Sectie 2: geen opmerkingen
Sectie 3:
Voorstel t/m de Moespot (wel afhankelijk van geld)
In/uitrit van de Spar scheiden. Spar geeft aan na te willen denken over extra mogelijkheden
De kerk is bereid te praten over het afstaan van een stuk grond zodat het voetpad achter de bomen
kan lopen waardoor meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.
Sectie 4:
Na een uitgebreide presentatie over de oplossingen van de Verjaagde Ruiterweg is er helaas maar 1
goede oplossing. Afsluiten voor auto’s van de weg naar de Hessenweg.
De denktank unaniem kan instemmen met een afsluiting van de Verjaagde Ruiterweg (omdat dit uit
verkeerskundig oogpunt nu eenmaal verreweg de beste oplossing is) wanneer de nadelen van deze
afsluiting in voldoende mate kunnen worden gecompenseerd. Dit houdt in dat maatregelen
genomen moeten worden om de hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.
21 maart is er een ingelaste Denktank met als onderwerp Verkeer in het wijkje van de Verjaagde
Ruiterweg
Ter hoogte van huizen 156 t/m 162 verdwijnt het voetpad. Dit is noodzakelijk voor een verleggen
van de as van de weg en het verbreden van het fietspad. Er komt een voetpad terug aan de kant
van het fietspad.
Algemeen:
Verlichting goed verdelen
armaturen met mogelijkheid tot ophangen/aansluiten van feestverlichting en ophangen van
plantenbakken aan de lantaarnpalen.
De denktank wil graag dat bij de presentatie aan het dorp voorbeelden worden getoond van
straatmeubilair e.d. waar uit gekozen kan worden
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Plan gaat donderdag 9/3 naar de Projectgroep om financiële en juridische haalbaarheid te toetsen.
Donderdag eerste indruk en eind maart de definitieve haalbaarheid.
Mocht het nodig zijn dan komt de Denktank 4 april bij elkaar om de terugkoppeling van de
projectgroep te bespreken.
5. Communicatie
Communicatieplan dient zo snel mogelijk gereed te zijn. Joke komt binnenkort met voorstel.
Een deel van onderstaand overzicht is besproken tijdens de Denktank. Het restant is na de
Denktank aangeleverd door Joke.
De gemeente heeft een communicatiekalender/stappenplan gemaakt voor de communicatie tot
aan de zomervakantie. Uitgangspunt is dat de Denktank de plannen voor de bebouwde kom aan de
bewoners van het dorps presenteert en draagvlak ophaalt. De Denktank heeft de plannen gemaakt
op basis van inbreng uit het dorp.
Communicatiekalender/stappenplan fase 2 Achterveld
Actie

datum

doel

1e presentatie plan Inbo aan
Denktank

7 februari 2017

Ophalen input

2e presentatie plan Inbo aan
Denktank

7 maart 2017

Check of input voldoende
verwerkt is.
Keuze maken voor 1 of meer
varianten voor presentatie
plan aan het dorp

Concept inrichtingsplan
gereed

7 maart

Verwerken input Denktank

Plan naar projectgroep

9 maart

Financiële, technische,
juridische, verkeerskundige
toets van het plan

Overleg met bewoners

3e / 4e week van maart

Consequenties bespreken

wijkje achter Verjaagde
Ruijterweg
Uitnodiging

over afsluiting kruispunt met
Hessenweg. Welke
oplossingen zijn mogelijk

versturen/rondbrengen
week 11
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Toets projectgroep naar
wethouder

Uiterlijk 1 april

Commitment bestuurder

Aangepaste plan bespreken
in Denktank

4 april

è Plan kan
gerealiseerd worden
binnen de bekende
kaders
Alleen nodig als plan niet

Uitnodiging naar dorp voor
consultatie (persoonlijk en
via alle mogelijk analoge en
digitale middelen)

Zsm na 1 of 4 april

Denktank presenteert plan
aan het dorp

April

Draagvlak en input ophalen

Ophalen en verwerken
reacties en zienswijzen
inwoners

Maand mei

Gedragen plan dat
aangeboden kan worden aan
het college

Denktank biedt plan aan
college aan

1e week juni

Instemming college

Presentatie inrichtingsplan
aan de gemeenteraad
(informeel)

Juni

Instemming raad om verder
te gaan met de plannen

akkoord is. Anders direct
door naar volgende stap

door Denktank

6. Planning (afspraken maken)
Zie ook vorige punt bij communicatie
Volgende Denktank 21 maart a.s.
Bespreken communicatie
Plan verkeer wijkje Verjaagde Ruiterweg
Presentatie aan de bewoners Achterveld (april 2017)
7. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
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