Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg
§
§

www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl
e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Kick van Oosten, John van Oosten, Yvonne Servaas, Anneke van Dijen
Afwezig : Martijn van den Berg, Marion Cense, Dimitri van Nimwegen
Gast(en) : Wim Vos, Wim van Ginkel (de Horstee), Evelien Blom (Waterschap) en mevr
Truus
Gemeente Leusden : Wethouder Dragt
Jos Bot (WSL) en dhr Veerman (projectleider Alliantie)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Overleg met wethouder Dragt en presentatie de heren Bot en Veerman
WSL en Alliantie geven een korte presentatie over Groot Agteveld:
• Fase 1 86 woningen en fase 2 150 woningen
• planning : alles gereed 2020/2021 daarna pas Mastenbroek II
• Verkoop gaat redelijk. Tip vanuit de Dorpsraad mensen willen graag weten wie hun
toekomstige buren worden. Neem dit mee bij de verkoop
• Dorpsraad is bezorgd over mogelijk wateroverlast in dit project en voor de nabije
omgeving. Advies aan de betrokken partijen (gemeente, waterschap, WSL en Alliantie,
Provincie) om samen vast te stellen of en waar er problemen kunnen ontstaan. Nu is de
mogelijkheid er nog de plannen aan te passen; advies van Evelien Blom (waterschap)
partijen moeten elkaar blijven informeren ook in de loop van het bouwproces
• Appartementengebouw: onderin (De Plint) mogelijkheden voor bedrijven
• Dorpsplein aandacht besteden aan voldoende parkeerplaatsen. WSL komt met enquete
• Zorgen om voldoende parkeerplaatsen. Aandacht hiervoor nodig bij verdere
ontwikkeling Groot Agteveld maar ook op de Hessenweg
• Signaal van bewoners dat bouwmaterialen op terrein los liggen. Kan letsel veroorzaken
bij sterke wind. Dhr Bot bespreekt dit met de aannemer
• Bij planten van bomen kijk ook naar de notenboom. Ter voorkomen van overlast van
insecten. Gemeente zegt toe beplanting in overleg met de bewoners in te vullen
• Dorpsraad: denk aan plaats voor tuinafvaldepot
• Plaatsen speeltoestellen in overleg met bewoners
• Zorg voor een wandelpad/doorsteek naar het Knooperf
• Terugkoppeling van alle punten per e-mail aan Edwin Winterkamp en de heren zijn ook
aanwezig bij het overleg van 8 december 2015
•
Aansluitend vinden gesprekken plaats met de wethouder
• Bewoonster Wagenberg: Truus geeft aan dat inrichting woning niet handig is voor
mensen die slecht ter been zijn: de bovenverdieping kan niet worden gebruikt vanwege
de steile trap. Wethouder geeft aan dat het beste contact opgenomen kan worden met
Larikslaan2 in de Heelkom

•
•

Aandacht voor mogelijk wateroverlast in het project Groot Agterveld; Afwatering van dit
gebied moet wellicht rechtstreeks op de Modderbeek en niet via de ingetekende
waterafvoeren.
Kennismaking met werkzaamheden Dorpsraad

4. Verslag vorige bijeenkomst.
Wordt volgende maand besproken
5. Ingekomen/uitgegane stukken
wordt volgende maand besproken

6. Van de werkgroepen
Wordt volgende maand besproken
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
• fietspad Asschatterweg gereed. Wel nog 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
Wordt volgend overleg besproken
9. Rondvraag
• 26 januari bijeenkomst in de Moespot, aanvang 20:00, over voorstel nieuwe loop
van de Modderbeek. Dorpsraad zal hierbij aanwezig zijn om duidelijk te maken dat bij
juist ontwerp recratie en waterberging flink kunnen profiteren
• 1945-2015; herdacht wordt dat 75 jaar geleden in Achterveld door
geallieerden/bezetting overlegd werd over voedseldroppings hongerend Nederland

10. Sluiting
Om 22:35 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

VERGADERSCHEMA 2015:
§ 10 februari o.a. bezoek Engelien de Jong (VVV Leusden)
§ 10 maart
§ 14 april
§ 12 mei
§ 9 juni (gemeente over Wateroverlast, terugkoppeling)
§ 8 september
§ 6 oktober (let op afwijkende datum)
§ 10 november
§ 8 december (bezoek WSL over Groot Agterveld)

