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Verslag van de vergadering van 11 maart  2014 

 

 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef,  Gisela 
Tossaint (penningmeester), Kick van Oosten, John van Oosten 
 
Afwezig : Martijn van den Berg, Marion Cense, Dimitri van Nimwegen 

Gast(en) : Gerrit Kroeze, Anneke van Dijen en Yvonne van der Maal 
 

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

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. Gestart wordt met evaluatie debat 
lijsttrekkers 
 

2a. Debat lijsttrekkers 
 Opmerkingen en suggesties: 

Houd het debat eerder, dus niet ze dicht op de verkiezingen. Dit om 
verkiezingsstunts te voorkomen; 
Houd dit soort bijeenkomsten vaker (misschien 1 maal per jaar) in het 
najaar 
Communiceer met de fractievoorzitters en college al dan niet via de 
griffier 
CDA heeft alle bewoners aan Hessenweg-Oost gesproken ivm 
verkeersproblemen 
Bijeenkomst was goed bezocht, prettig en goed door de partijen 
voorbereid.  
Met loket Welzijn zal contact worden opgenomen om de onkosten 
vergoed te krijgen uit de daarvoor bestemde post  Samenleving Voorop. 

  
3. Mededelingen 

Geen 
 

4. Verslag 14 januari  2014   
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 



 

5. Ingekomen/uitgegane stukken 
Geen 

 
 

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

 Fietspad Asschatterweg: startfeest 9 maart. Johan zal doorgeven dat 
dit soort manfestaties overdag gepland zouden moeten worden 
aangezien dit dan voor de werkenden heel lastig  

 Gasunie : Gisela en Marion hebben de dossiers bekeken die ter inzage 
hebben gelegen: Ter hoogte van Hessenweg/Emelearseweg wordt een 
ontluchtingsinstallatie verplaatst van de noord- naar de zuidkant van de 
Hessenweg; tevens wordt het geheel aangepast aan de huidige 
veiligheidsnormen;  

 Voor het volgende overleg Co Rotgans en Izaak Boone uitnodigen i.v.m. 
de diverse drempels in de Asschatterweg  

 
b. Ruimtelijke ordening:  

 Geen punten 
 

c. Website 

 Welzijn Leusden biedt organisaties hulp aan om gratis een site te 
bouwen. Gisela neemt contact op. 

 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst. 

 
8. Rondvraag 

- Yvonne diverse vragen over de Dorpsraad: 
Verslagen ook mailen naar de politieke partijen. Wordt vooralsnog niet 
voor gekozen; 
Wie vertegenwoordigt Stoutenburg : Marion; 
Hoe komt de Dorpsraad aan inkomsten. Sinds 2014 geen enkele bron 
van inkomsten meer. Is onderwerp van eind 2014; 
- Anneke : pleit voor beschikbaar stellen van kliko’s, plastic 

vuilniszakken worden aangevreten door dieren. Gemeente moet hier 
aandacht aan besteden bij de nieuwe aanbesteding. 

 
9. Baardapunt (communicatie, doelstelling en mening van dorpen) en 
Dorpsraad 2014 
Het vertegenwoordigen van de dorpen staat centraal in de aanpak van de 
Dorpsraad. Hoe dit te communiceren en uit te dragen is een belangrijk 
onderwerp in 2014! 

 



10. Sluiting 
Om 22:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de 
inbreng. 

 

 
 
 
 
 

 
 
VERGADERSCHEMA 2014: 

 8 april 

 13 mei    

 10 juni  

 


