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Verslag van de vergadering van 10 juni 2014 

 

 
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef,  Gisela Tossaint 
(penningmeester), Kick van Oosten, John van Oosten, Yvonne van der Maal, Marion Cense, 
Anneke van Dijen 

Afwezig : Martijn van den Berg, Dimitri van Nimwegen 
Gast(en) : Wim Vos, Gerrit Kroeze en Wim van Ginkel  

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 
 
 

3.  Toerisme en Verkeer 
Het onderwerp versterken van toerisme voor de dorpen Achterveld en Stoutenburg wordt 
uitgebreid besproken. De volgende ideeen zijn besproken: 

 het fietsen op knooppunten lijkt rond Achterveld nog niet goed te werken. Daar moet 
door bevoegde (ANWB + provincie) instanties naar gekeken worden.; 
provinciegrenzen kunnen ook verwarring opleveren.  

 vertrekpunt voor fietstochten liefst in de Dorpen en dicht bij de voorzieningen 
(restaurants + parkeermogelijkheden) daar ook de voorzieningen op inrichten 
voorbeeld de Glind, de Klaveet, vd Valk, Roskam; de Schammer; Koetshuis 
Stoutenburg;  

 bezienswaardigheden (buiten de dorpen) aantrekkelijker maken met bv 
parkeerplaatsen, met daarbij routebordjes en/of andere verklarende aanduidingen, 
versnaperingen, niet te vergeten bankjes etc.; 

 zoek aansluiting met VVV (Leusden hoort bij Amersfoort). Edwin neemt contact op 
met VVV. Laat stagiaire een totaalplan maken; 

 Klompenpaden in provincies Utrecht en Gelderland zijn overal te krijgen (o.a. 
Infocentrum Stoutenburg) maar ook op internet te vinden; 

 Buiten Achterveld: andere wandelroutes dan klompenpaden, dienen ook geschikt te 
zijn voor rolstoelgebruikers;  

 In Achterveld zelf: ontwikkeling Groot Agteveld: belangrijk wandelpaden aanleggen en 
aansluiten op de plannen rond Knooperven i.v.m. herinrichting/verleggen 
Modderbeek; voor jong en oud (rolstoelers) en zonder fietsers, brommers of auto’s  

 Meer zitbanken in Achterveld en Stoutenburg zijn gewenst, in ieder geval ook rond 
fietsroutes en klompenpaden 

 Skeelerbaan in Achterveld (400m). 



 
Verkeer: 

 Aandacht voor Handhaving, in Achterveld (snelheid) maar zeker ook in Stoutenburg 
(door rood rijden bij stoplichten). 

 Dorpsraad neemt initiatief voor eerste opzet verkeersplan. Johan en Gisela zorgen 
dat er een aanzet gemaakt wordt. Gerrit Kroeze wil ook zijn inbreng geven. 

 
 

Reactie van CDA aan Dorpsraad: samen met elkaar opbouwen en uitbouwen. Zorg voor 
draagvlak! 

 
 
 

 

4. Mededelingen 
OMWA : Gisela en Yvonne zijn naar het overleg geweest. Door de gezamelijke organisaties 
wordt een brief gestuurd naar de gemeente over de noodzaak van het behoud van het 
informatieloket (nu drie dagdelen per week) in de Heelkom. 
Tijdens de vergadering is uitvoerig gesproken over voors en tegens van de burenhulp c.q. 
netwerkopbouw in Achterveld. Bezoek eens de site wehelpen.nl  
 
Yvonne neemt voortaan deel aan de Dorpsraad als adspirant lid. Anneke is aanwezig tijdens 
de overleggen. 

 

5. Verslag vorige bijeenkomst   
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 

 

 
      6. Ingekomen/uitgegane stukken 

Gisela heeft brief naar Welzijn Leusden gestuurd voor aanvraag van subsidie uit de pot 
samenleving voorop (organisatie verkiezingsbijeenkomst voor Achterveld). Er is nog geen 
reactie. 

 
 

7. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 

 verdeelstation gasleiding wordt verplaatst (ivm aanpassen veiligheidsvoorschriften) naar 
weiland aan zuidzijde van Hessenweg. Plaats vlakbij de Emelaarseweg. Afsluiting wordt 
afgestemd met de werkzaamheden aan de Asschatterweg. Hierdoor minder 
verkeershinder 

 Door veel verkeer over de Schoonderbekerweg hebben de eigenaren van de weg schade. 
De gemeente reageert hier niet/nauwelijks op; 

 Bosaanplant in buitengebied Stoutenburg langs Stoutenburgerlaan (Utrechts Landschap) 
wordt volgens ingediend plan aangelegd; 

 Knooperven: bijeenkomst op 23 juni; Gisela en John gaan er naar toe 
 
 

b. Ruimtelijke ordening:  
Hoe verloopt de verkoop van de percelen aan de kon Julianaweg? Is de leden niet bekend. 
 

 

c. Website 

 Edwin heeft gesproken met Erik Saaltink over een nieuwe opzet van de site. Erik komt eind 
juni met eerste aanzet. 

 
 
8. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 



 

9. Rondvraag 
-  Er staat een gedenkbordje in het dorp (∫begin Jannendorperweg) (gevallenen in WO2). 
Inmiddels door ouderdom nauwelijks meer te lezen. Johan heeft met Wim overlegd. Of Wim 
of Johan maakt de letters weer duidelijk.   Vraag: is het mogelijk om daar een bankje te 
plaatsen. 

 - Anneke van Dijen wil voortaan  vrijblijvend de vergaderingen bezoeken als aspirant-lid. 
 

 
10. Sluiting 

Om 22:05 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 
 

 
 
 
 
 
 

VERGADERSCHEMA 2014:   

 juli en augustus geen overleg 

 9 september 

 14 oktober 

 11 november 

 9 december  


