
Notulen	bijeenkomst	17	februari	Herinrichting	Hessenweg	 	 	 	

 

  
T.a.v. : Genodigden van de bijeenkomst en andere belangstellenden  
Van : Trijntje Tilstra en Sjaak van der Vlies, Cyber Adviseurs (extern projectbegeleider) 
Aanwezig : Manon Gerritsen, Theo Zwambag, Siep Grondman, Afke Rond, Wil Baalman, 

Edwin Winterkamp, Gisela Toissant, Yvonne van der Maal, Johan Vrijhoef, Marion 
Cense, Izaak Boone, Joke van der Werf, Sjaak van der Vlies, Trijntje Tilstra  

Afwezig : Annet Aldenzee, Mieke v/d Berg en Jaap Tijmensen 
Datum : 8 maart 2016 
  

  

1. Opening		
Edwin Winterkamp heet iedereen welkom en licht het doel van de bijeenkomst toe. Het doel is om 
als denktank de uitgangspunten en eisen te definiëren om tot een gedragen plan te komen voor 
de herinrichting van de Hessenweg en dorpskern Achterveld. Het Wensplan wordt als basis 
gebruikt om, samen met de bewoners en andere belanghebbenden van Achterveld en 
Stoutenberg, schetsmatig tot een gedetailleerde invulling te komen van oplossingsrichtingen. 
Hiermee kan de projectgroep van de gemeente een uitgewerkt plan maken. Sjaak van der Vlies 
is, samen met Trijntje Tilstra, de extern procesbegeleider van de Denktank (beide van 
adviesbureau Cyber, voor buitenruimte en organisatie).  

2. Voorstelronde,	wens	&	drijfveer		
De aanwezigen stellen zich voor, lichten hun persoonlijke wens voor de Hessenweg / dorpskern, 
en/of hun drijfveer om mee te denken over de herinrichting. De steekwoorden zijn samengevat in 
onderstaande woordenwolk (de grotere steekwoorden zijn meerdere keren genoemd).  
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Overige	zaken	die	bij	de	voorstelronde	aan	bod	kwamen:	
Izaak Boone van de gemeente licht de plannen toe om op korte termijn de waterleidingen in 
Achterveld te vervangen en waarom dit niet gecombineerd kan worden met de herinrichting van 
de Hessenweg. Daarnaast wordt de globale fasering en planning toegelicht:  

• Herinrichting Hessenweg dorpskern Achterveld binnen de bebouwde kom (het project waar de 
bijeenkomst over gaat), incl. vervanging riolering en delen van het wegdek: 2018  

• Aanpak Hessenweg tussen Achterveld en Stoutenberg: 2017 
• Aanpak waterleiding Hessenweg Achterveld, binnen de bebouwde kom: 2e kwartaal 2016.  

Verder wordt toegelicht dat de aanpak voor de voorbereiding van de herinrichting van de 
Hessenweg (dus nog niet de uitwerking) formeel nog wordt besproken in de gemeenteraad (NB: 
17 maart is de informatieronde voor de gemeenteraad en 31 maart is de raadsvergadering voor 
een ‘go/no go’).  

3. Toelichting	dorpsraad	wat	al	gedaan	is		
Edwin Winterkamp licht toe wat er al ligt aan ideeën voor de herinrichting en hoe daartoe 
gekomen is. Het gaat voornamelijk om het Wensplan en de workshop en bijeenkomsten die 
hieraan vooraf zijn gegaan. Op de website van de dorpsraad is meer informatie over het 
Wensplan te vinden. Zie http://achterveld.net/achterveld/dorpsraad/ of 
http://www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl  

4. Toelichting	en	afstemming	werkproces	

Werkvormen 
Sjaak vertelt hoe en welke werkvormen ingezet kunnen worden om tot een gedragen 
herinrichting te komen. Het voorstel is als volgt:  

• Brainstorm / beeldvormingsessie om aan de hand van beelden en steekwoorden de ideeën 
voor de Hessenweg te visualiseren. Resultaat is bijvoorbeeld een ‘moodboard’ per thema 
(verkeersveiligheid, sfeer etc.). Met stickers of een ‘ja / nee – stemkastje’ kan gestemd worden 
over beelden.  

• Locatiebezoek aan Hessenweg samen met ontwerper / tekenaar en bewoners om de beelden 
concreet te maken en het uitwisselen van informatie en ervaringen over de Hessenweg. 

• Ontwerpsessie: presenteren eerste (schets)tekeningen en deze samen verder uitwerken. 
• Inloop: Presenteren aangepast ontwerp en mogelijkheid om hier op te reageren.  
• Inloop: presenteren definitief ontwerp.  

De inhoud en het aantal bijeenkomsten wordt nader bepaald. Mogelijk kan het ontwerp in minder 
sessies gevormd worden dan hierboven beschreven, doordat er in het Wensplan (en 
voorbereiding daarop) al veel ideeën zijn verzameld.  

Hoe te komen tot een gedragen plan, randvoorwaarden en tips:  
• Tips voor uitnodigingen en andere communicatiestukken: graag op tijd en breed 

uitnodigen, beperk technische / ambtelijke termen, maak het uitnodigend en wees concreet in 
wat er tijdens de bijeenkomsten wordt gedaan en wat de genodigden kunnen verwachten.  

• Tips voor de in te zetten communicatiemiddelen: meerdere middelen gebruiken (online en 
analoog), Twitter en Facebook, websites van gemeente, Achterveld en de dorpsraad, 
LeusdenNu.nl, DorpsTV, Achterveld.net, de Leusder Krant, brief bij school en supermarkt, 
huis-aan-huis brief in Achterveld en Stoutenberg met toelichting en planning van plannen.    

Samenstelling denktank en proces 
Op hoofdlijnen ziet de werkwijze er als volgt uit:  

• De denktank brengt suggesties / ideeën over aan de gemeentelijke projectgroep die de 
technische uitwerking voor zijn rekening neemt. Ook is de denktank verantwoordelijk voor het 
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betrekken van de andere bewoners en partijen van Achterveld, zoals bij de brainstorm- en 
ontwerpsessie.  

• De denktank bestaat in ieder geval uit de mensen die zich nu aangemeld hebben (via de 
Dorpsraad), aangevuld met mensen die nog aan willen sluiten. In de communicatie aan het 
heel Achterveld zal de mogelijkheid om nog aan te sluiten bij de Denktank toegelicht worden.  

• Edwin Winterkamp is de voorzitter van de Denktank.  
• Sjaak van Cyber is, met ondersteuning van Trijntje, extern projectbegeleider. Sjaak begeleidt 

de denktankbijeenkomsten en is de verbindende schakel tussen de denktank en projectgroep. 
Vanuit de gemeente zitten Izaak Boone en Joke van der Werf in de Denktank.    

• De gemeentelijke projectgroep probeert de ingebrachte wensen van de denktank zo goed 
mogelijk te vertalen en te toetsen aan financiële, technische en beleidskundige 
uitgangspunten. Dit wordt vervolgens ter beoordeling aan de denktank voorgelegd.   

Landschapsarchitect / ontwerper 
• Sjaak licht het voorstel toe om een onafhankelijke landschapsarchitect te betrekken om de 

eisen / beelden en wensen van het dorp te visualiseren in schetsen. Cyber heeft uit haar 
netwerk 3 mogelijke, onafhankelijke ontwerpers.  

• De deelnemers van de bijeenkomst geven aan het volgende belangrijk te vinden:  
praktisch & creatief, ter plekke snelle schetsen kunnen maken, de taal van bewoners spreken, 
ervaring met dergelijke projecten (in een dorp), advies geven over de ideeën van bewoners 
(om de gevolgen op lange termijn te overzien).  

• In overleg met Edwin is het voorstel om op basis van deze wensen de ontwerper Marco van 
Wetten voor te stellen. Cyber voert eerst een gesprek met hem om nader kennis te maken en 
het project verder toe te lichten en om Marco daarna uit te nodigen voor het volgende overleg 
op 7  maart.    

5. Planning	en	6.	werkafspraken	
• 7 maart, 19:30 uur: vergadering met denktank om de brainstorm (12 april) voor te bereiden. 

O.a. worden de ontwerp-uitgangspunten (vanuit de gemeente en Wensplan) verzameld die 
van belang zijn voor de herinrichting en de brief besproken die huis-aan-huis wordt verspreid 
+ wijze van verspreiden 

• Cyber stelt de brief op die huis aan huis wordt verspreid over (o.a.) toelichting en planning 
project, waar men terecht kan voor meer informatie, mogelijkheid om nog bij de denktank aan 
te sluiten etc. De conceptbrief wordt 7 maart besproken.  

• Cyber draagt uit de 3 ontwerpers de ontwerper voor die het beste voldoet aan de situatie en 
wensen van de denktank, namelijk: Marco van Wetten.  

• 12 april: brainstorm met het dorp (breed uitnodigen) om de wensen te visualiseren.  
 
Impressie van de bijeenkomst:   

 

	

	


