
Dorpsraad Achterveld & 
Stoutenburg 

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

 
Verslag van de vergadering van 7 oktober 2014 

 
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef,  Gisela Tossaint 
(penningmeester), Kick van Oosten, John van Oosten, Yvonne Servaas, 
Afwezig : Martijn van den Berg, Dimitri van Nimwegen, Marion Cense, Anneke van Dijen 
Gast(en) : Wim Vos sr. en Izaak Boone 

 
 

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

 
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
Izaak komt later. Bij binnenkomst wordt gestart met onderwerp verkeersplan Achterveld. 

 
 

 
3. Mededelingen 

Anneke is verhinderd wegens familieomstandigheden. 
 
Gesprek met Wilma van de Riet over indienen rekening voor debatavond met politieke 
partijen aan vooravond van gemeenteraadsverkiezing (februari) heeft op 11 september 
plaatsgevonden. Nu is duidelijk hoe de dorpsraad in Achterveld werkt. Conclusie: de 
dorpsraad kan bedragen tot € 500,-- gewoon indienen; deze zullen dan worden toegekend 
uit het fonds samenlevingsactiviteiten.  

 
In de vergadering in november zal over wateroverlast worden gesproken. 
 

 
 

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

 
 
 
      5. Ingekomen/uitgegane stukken 

Mail voor deelname aan bijeenkomst over Sociaal Domein op 9 of 13 oktober. Gisela gaat 
hier naar toe.  

 
 
 

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

o Izaak zal projectleider fietspad vragen een evaluatie te houden. Hierbij kunnen de 
punten ingebracht worden 

o Wim Vos heeft opmerking over verlichting en borden bij het nieuwe fietspad. Izaak 
vraagt projectleider contact op te nemen met Johan Vrijhoef. 

o Er lijkt wateroverlast op fietspad te zijn waardoor in de winter gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan 

• Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg 
o Er zijn 3 speerpunten op dit ogenblik 

§ Hessenweg (Achterveld-Stoutenburg) 1 snelheid, 60km/u 



§ Bromfietsers op rijweg, veiligheid voor fietsers. Positieve ervaringen met 
weg Achterveld-Barneveld 

§ Aansluiting Emelaarseweg en Stoutenburgerweg beter 
§ Directe wijziging via aanbrengen van borden   

o Gemeente onderzoekt de financiele mogelijkheden. Lijkt beperkt op dit ogenblik 
o Dorpsraad maakt stappenplan om een eigen lijst te maken met quick wins en 

ideeen  
o Bromfietsers in Achterveld (ter hoogte van vd Vor) eerder op rijweg 
o Vanwege de helling kunnen bewoners (met rollator) van Sint Jozef moeilijk op de 

stoep aan die kant lopen. Er wordt meteen overgestoken: aan de overkant gaat dat 
gemakkelijker; nadeel is dat in sommige gevallen vaker de weg moet worden 
overgestoken  

o Edwin neem contact op met Sint Josef en advies is om brief te sturen naar 
gemeente. 

 
 

b. Ruimtelijke ordening:  
geen opmerkingen 

 
 

c. Website 
Edwin vraagt status na bij Erik Saaltink. Erik reageert (nog) niet op diverse mails. Actiepunt 
wordt afgevoerd. 

 
 
8. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 
 
 

9. Rondvraag 
Ivm kennismaking uitnodigen van een wethouder in ons overleg. Op deze manier kennis 
maken met alle wethouders. Actie Edwin 

 
 

10. Sluiting 
Om 21:35 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 
 
 
 
 
 
 

VERGADERSCHEMA 2014:   
§ 11 november 
§ 9 december 

 
 

VERGADERSCHEMA 2015: 
§ 13 januari 
§ 10 februari 
§ 10 maart 
§ 14 april 
§ 12 mei 
§ 9 juni 


