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Verslag van de vergadering van 10 maart 2015 

 
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Kick van 
Oosten, John van Oosten, Yvonne Servaas, Anneke van Dijen, Marion Cense 
Afwezig : Dimitri van Nimwegen, Johan Vrijhoef 
Gast(en) :  Ad Kranenburg (verkeersplan) en Marianne Vis  (Bibliotheek  Achterveld) 

 
 

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

 
2. Vaststellen agenda 

Er wordt gestart met het verkeersplan ivm aanwezigheid van Ad Kranenburg 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
3. Verkeersplan Achterveld vanuit het beeld van de Dorpsraad 

• Werkgroep heeft een lijst van knel-/wenspunten opgesteld; 
• Ad Kranenburg: belangrijk is vooraf te bepalen dat de DR een wensbeeld opstelt. 

Hoe kan het dorpse karakter van de beide kernen zichtbaar worden gemaakt . 
Dorpsraad moet visie ontwikkelen.     

• Organiseren een workshop met 20 mensen uit het dorp die mee willen denken over 
het opstellen van een dergelijk wensbeeld; 

• Wensbeeld, voorbeelden: 
o Landelijk beeld creëren (toegang/dorpskom zichtbaar maken door b.v. 

andere belichting, asverlegging, bloembakken, of anderszins) 
o Grenzen direct zichtbaar komend van buiten naar bebouwde kom en kern 
o Overgangen moeten beeldbepalend worden 
o Handhaving niet nodig door maatregelen in het ontwerp (lerende omgeving) 
o Zo min mogelijk verschillende snelheden 

• Ideëen algemeen:    
o Belijning van 60km-gebied wordt geadviseerd om niet strak aan de rand 

maar iets er vanaf. (tot max.60/80 cm is toegestaan) geeft een smaller 
beeld van de weg en werkt daardoor snelheidsremmend 
(verkeerspsychologie) 

o meer parkeerplaatsen nodig als er geen openbaar vervoer is 
o landelijk wordt al gerekend met 2.1 parkeerplaatsen per woning  
o werkgelegenheid en aantal forensen, openbaar vervoer moet mee in plan 

betrokken worden 
o as laten verlopen 
o verkeersplan ontwikkelen met bepaald karakter; optische accenten 

 
Planning: 
24-maart Ieder dr-lid benadert 4 bekenden die mee willen denken uit diverse hoeken 
(horeca, ondernemers, Hessenwegbewoners ook, agrariers. Etc.)  uit beide kernen 
uitnodigen per mail of brief 
14 april voorbereiden workshop 
21april  workshop 
later in jaar presenteren beeld Workshop aan dorpen 
Overleg met de gemeente over de kosten. 
 

  
4. Verslag vorige bijeenkomst.  

Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 



 
5. Ingekomen/uitgegane stukken 
 In : opzeggen CMS site dorpsraad en aanbod maken nieuwe site, jaaroverzicht van Heidemij 
 Uit: geen 

 
 
6. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 
• Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg : zie punt 3 

Johan heeft enkele weken geleden samen met Izaak Boone en een andere 
gemeenteambtenaar door het dorp gereden en verschillende probleempunten bekeken. 
 

b. Ruimtelijke ordening  
Marianne Vis van de bibliotheek Achterveld komt uitleggen wat er speelt rond de bieb. 

o Verhuizing bieb naar openbare school (huidige lokaal schooljaar 8) mogelijk dit jaar 
o Sloopplannen voor oude gebouw; bezuinigingen bij gemeente en renovatie is zeer 

duur omdat o.a. vloer zeer slecht is; na sloop komt er grasveld  
o Zoeken naar nieuwe functie: er worden verschillende mogelijkheden genoemd. Een 

zorgwinkel/uitgiftepunt voor medisch ondersteunend materieel nu nog in De Glind 
is een mogelijkheid  

De verplaatsing is een gevolg van leegloop en bezuinigingen bij gemeente. Door de 
nieuwbouw komen meer bewoners/c.q. leespubliek wat zou kunnen betekenen dat  er een 
situatie ontstaat waarbij het gebouw gesloopt is en de financiën het niet meer toelaten een 
nieuwe bieb te bouwen 
Advies is om de media te benaderen om een nieuwe tijdelijke huurder te vinden voor het 
huidige gebouw van de bieb. Schakel ook de media in (Arnout Spaat) 
 

 
c. Website & Facebook 

Eind dit jaar zal de huidige websitehost de site niet meer kunnen ondersteunen (te oud). Dat 
betekent dat er een andere oplossing moet worden gevonden. Onderzocht wordt of 
facebook de site kan vervangen.  
Testen vinden in maart plaats (Anneke en Edwin). Daarna parallel traject. Einde van het jaar 
stopt de internetpagina. Wel zal een welkomstbericht, informatie op de site en een link naar 
Facebook gezet worden. Dit zal bij een particulier geplaatst worden. 

 
 
8. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 
 

9. Rondvraag 
John heeft inmiddels een aantal malen bezoek gehad van het waterschap. Echter een integraal 
beeld over aanpak ontbreekt nog. Edwin neemt hierover contact op met gemeente, zoals 
afgesproken tijdens het vorige overleg met wethouder, Woningstichting en Waterschap. 

 
 

10. Sluiting 
Om 22:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 
 

VERGADERSCHEMA 2015: 
§ 14 april (Izaak Boone en Ad Kranenburg) 
§ 21 april Workshop Wensbeeld verkeer 
§ 12 mei 
§ 2 juni (gemeente over Wateroverlast, terugkoppeling). Let op gewijzigde 

datum 
§ 8 september 
§ 6 oktober (let op afwijkende datum) 
§ 10 november 
§ 8 december (bezoek WSL over Groot Agterveld) 


