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Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef,  Gisela Tossaint 
(penningmeester), Kick van Oosten, John van Oosten, Yvonne Servaas, Dimitri van 
Nimwegen, Marion Cense, Anneke van Dijen 
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Gemeente Leusden : Esther Rip en Simon Leertouwer 
Waterschap : Evert Jansen 
Raadsleden : Gerrit Kroese en Wim van Hel 
Belangstellenden : De heren Servaas, van Dijen, van Daatselaar, Janssen, van Dijk, en Mevr 
Hazelaar 

 
 
 

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

 
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 
 6c. Gestart wordt met het onderwerp wateroverlast. 

Evert Jansen geeft een korte uitleg over het ontstaan en de aanpak van het waterschap 
Vallei-Veluwe. Maart 2015 zijn er weer verkiezingen voor het waterschap dit keer samen 
met de Provinciale Statenverkiezing. Dat is een nieuwe ontwikkeling. 
Het waterschap is bezig met de voorbereiding/uitvoering van een aantal projecten. 
Voorbeelden hiervan zijn Barneveldsebeek en Herinrichting Modderbeek. 
Evert Jansen geeft aan wanneer bij wateroverlast wie te benaderen. Bij overlast in 
bebouwde kom dient de gemeente benaderd te worden. In het buitengebied is het 
waterschap verantwoordelijk. Het waterschap heeft hiervoor een emailadres info@vallei-
veluwe.nl (voor website www.vallei-veluwe.nl ). 
 
Daarna leggen zowel de heer Simon Leertouwer als mevrouw Esther Rip de aanpak van de 
gemeente uit. Al het water wordt via Amersfoort naar het Ijsselmeer afgevoerd. Het 
werkgebied betreft afvalwater (dit is een verplichting), neerslagafvoer 
(inspanningsverplichting) en grondwaterbeheer. 
Het GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) wordt binnenkort aan de raad voorgelegd ter 
goedkeuring. Na goedleuring is het openbaar. 

 
 
Er worden de volgende onderwerpen door de zaal aangedragen: 
a. wateroverlast Achterveld rond de Hendrik van Viandenstraat, de Walter van 

Amersfoortstraat, de Verjaegde Ruyterweg. 
De gemeente geeft aan dat met name  de overlast bij de Hendrik van Viandenstraat een 
urgent probleem is en hoog op de prioriteitenlijst staat. 2015 wordt gestart met een 
modellering van o.a. dit gebied en daarna (2016) gestart met de maatregelen ter 
voorkoming van verdere overlast. Juni 2015 komt de gemeente in het 
Dorpsraadoverleg met een terugkoppeling van de voortgang. 
Problemen rond de Walter van Amersfoortstraat zijn niet bekend bij de gemeente. Bij 
overlast bellen en elke keer weer bellen! De gemeente neemt deze straat ook mee; 

b. Wateroverlast Hessenweg/Horsterweg in Stoutenburg vlak voor het 30km-gebied 
komend vanuit Leusden en de cluster van boerderij/woonhuis op De Eng. 
Dit is nieuw voor de gemeente. De gemeente zal een bezoek brengen aan de locatie; 

c. Wateroverlast bij de Fliert 



Hier is al naar gekeken door gemeente en waterschap. Op korte termijn volgt een 
nieuwe afspraak. Evert praat collega bij en samen met de gemeente wordt naar de 
afvoer van de sloten gekeken. 

De gemeente geeft ook aan dat er gesproken wordt met wegbeheer over het vervangen van de 
riolering op de Hessenweg. Dit project zal ongeveer binnen 4 jaar gestart worden. 
 
De gemeente noemt de uitgevoerde acties naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Dorpsraad op de aanpak bij Groot Agteveld op nieuw aan te leggen waterlopen c.q. waterafvoer 
naar de Modderbeek. Dankzij de inbreng van de Dorpsraad is toekomstig wateroverlast sterk 
verminderd! 
 
 
3. Mededelingen 

a. Voortgang medewerking aan project van Welzijn Leusden om de saamhorigheid binnen 
de gemeente te activeren. Stukken worden toegestuurd.  
 
b. Er wordt op dit ogenblik veel ingebroken! 
 

 
 

4. Verslag vorige bijeenkomst.  
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 

 
 
 
      5. Ingekomen/uitgegane stukken 

Mail van VVV over recreatie in onze dorpen. 
 
 
 

6. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 
• fietspad Asschatterweg gereed. Aandachtspunten  

Borden Julianaweg worden verplaatst 
• Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg 

Gisela, Marion en Johan pakken dit op 
 
 

b. Ruimtelijke ordening:  
geen opmerkingen 

 
 

c. Website 
geen opmerkingen 

 
 
8. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 
 
 

9. Rondvraag 
Er wordt gevraagd naar de mening van de aanwezigen over het Knooperf. Er wordt een 
samenvatting gegeven van de insteek; 
De grote kastanjeboom bij Groot Agteveld is weg. Het wortelpak zou de gestarte nieuwbouw 
belemmeren. De aanpak werpt wat vragen op; 
Er rijdt veel zwaar verkeer door de Walter van Amersfoortstraat. Het lijkt een sluiproute te 
worden. Dit wordt meegenomen in onze opzet van het verkeersplan. 

 
 

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

 
 



 
 
 
 
 

VERGADERSCHEMA 2014:   
§ 9 december (bezoek wethouders Van Beurden en Overweg) 

 
 

VERGADERSCHEMA 2015: 
§ 13 januari (bezoek wethouder Dragt) 
§ 10 februari 
§ 10 maart 
§ 14 april 
§ 12 mei 
§ 9 juni (gemeente over Wateroverlast, terugkoppeling) 


