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Verslag van de vergadering van 2 juni 2015 

 
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Anneke van Dijen,  
Johan Vrijhoef, Yvonne Servaas, Marion Cense, Gisela Tossaint (penningmeester) 
Afwezig : Dimitri van Nimwegen, Kick van Oosten, 
Gast(en) :  Siep Grondman (inwoner Achterveld), Izaak Boone en Co Rotgans (gemeente 
Leusden), Evert Jansen (Waterschap) en Simon Leertouwer (gemeente Leusden) 

 
 

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

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 
 

3.  Update status water (over) last  Achterveld 
a. Wateroverlast Fliert : door gezamenlijke actie zijn de problemen geheel opgelost. Iedereen  is 
tevreden 
b. Groot Agteveld/Julianalaan 

• het gebied wordt verdeeld waardoor er 2 waterpeilen gehanteerd kunnen worden: 
verreweg het grootste deel wordt rechtstreeks via de Modderbeek afgevoerd, andere 
deel zoals nu uitgevoerd bij fietspad 

• uitvoering binnenkort (niet door gemeente maar Waterschap) 
• tzt wordt de watergang verbreed en verdiept 
• maatregelen zullen zorgen voor (bijna) geen overlast 

c. Achterveld  
• regenoverlast  28/7/2014 was extreem 
• regenwaterpeil bleef te lang te hoog (na 1 dag nog niet gezakt), dit ondanks extreme 

regenval 
• GRP 2015-2018 is eind vorig jaar door gemeenteraad vastgesteld met o.a. acties in 

Achterveld inzake vernieuwing van sommige stukken riolering en begroting  
• Hoogtekaart Achterveld opgesteld. Geeft aan waar wateroverlast bij extreme regen te 

verwachten is 
• Er zijn al een aantal acties in gang gezet zoals straatkolken loskoppelen en direct naar 

watergang afvoeren 
• Hendrik van Viandenstraat:  in het overstortpunt wordt nog dit jaar een muurtje 

verlaagd; dit zorgt voor versnelde afvoer  
• Alle nog te nemen maatregelen zullen worden gevolgd op effectiviteit 
• In de planning: Vernieuwen riool in Hessenweg vanaf Julianalaan tot Visserstraat 

(gepland eind 2016) 
 

Dorpsraad spreekt waardering uit voor de snelheid van genomen acties! 
 
4.  Mededelingen 

Subsidie is ontvangen (verkeersplan) 
 

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

 



       6. Ingekomen/uitgegane stukken 
 In :  reactie gemeente op bezwaar meanderen Modderbeek 
        Heidemij (blad)  

      Uit : geen 
 
7. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 

Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg :  
 
Punten uit de inventarisatie tbv Wensplan zijn: 

1. Dorpsgezicht : vormgeving zodanig dat dorpse karakter benadrukt wordt 
2. Duidelijkheid in de wegen op gebied van snelheid, aansluitingen  en parkeren 
3. Duidelijkheid afdwingen door de opzet en beleving van de wegen 
4. Remming van verkeer en niet door drempels 
5. Toerisme bevorderen door meer parkeergelegenheid op strategische plekken. 

tevens duidelijk aangeven waar geparkeerd kan worden 
 
Belangrijke aandachtspunten/invullingen zijn bijvoorbeeld: 

• Fietspad komend van Stoutenburg eerder weg op leiden (tweerichtingenverkeer is in 
huidige situatie gevaarlijk 

• Voorrang duidelijker 
• Uniforme snelheid  
• Aanpassing weg door snelheidsremmende maatregelen (geen drempels in dorp) 
• 30km zone handhaven 
• Klinkerstraat (dorps karakter) 

 
Idee Siep Grondman voor het dorpse karakter: 

• Verlichting mooier (neem voorbeeld aan Asschatterweg) 
• Uitbuiging t.o. bejaardenhuis mogelijk/aansluitend aan tekeningen Alliantie voor 

nieuwe uitvalsweg van Groot Agteveld waar dan mogelijkheden kunnen zijn voor 
(kunst)markt en andere evenementen 

• Gebruik mogelijke gelden van de provincie 
• Doorstroming belangrijk/ minder snelheid op natuurlijke wijze afdwingen 
• Ideeën zijn besproken met eigenaar Roskam en eigenaar Spar 
• Creëer een eenheid 
• Via computersimulatie van Siep Grondman kunnen wensen of opmerkingen worden 

opgegeven 
  

Planning voor de komende maanden: 
• Juni beschrijven wij het wensplan op hoofdlijnen en bijbehorende details. Is verder invulling 

van wat wij dinsdag besproken hebben 
• Juli wordt dat omgezet naar een goed geschreven wensplan van ongeveer 4 pagina's 
• Augustus bespreken concept met ambtenaren en wethouders. 
• September bespreken concept met de bewoners dorpen 

 
  

 
b. Ruimtelijke ordening  

Geen punten 
 

c. Website & Facebook 
Eind dit jaar zal de huidige host 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.  

  
 
 
8. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 
Bijzondere aandacht voor lijstje met punten voor de wethouders! 



 
 

9. Rondvraag 
John : Parkeren bij st Jozef vaak op de verkeerde plaats. John heeft dat besproken met en bij st 
Jozef 
Edwin : voorzitter vereniging Buurtbus geeft aan niet op de hoogte gesteld te worden bij 
evenementen waarbij de buurtbus hinder ondervindt. Izaak controleert of de buurtbus in de 
communicatielijn zit. 
Gisela mailt lijstje met leden Dorpsraad naar Ad Kranenburg. 
Yvonne wordt trekker van de gehele werkgroep verkeer. Johan blijft aanspreekpunt voor de 
buitenactiviteiten. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

VERGADERSCHEMA 2015: 
§ 8 september 
§ 6 oktober (let op afwijkende datum) 
§ 10 november 
§ 8 december (bezoek WSL over Groot Agteveld)  


