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Verslag van de vergadering van 8 april  2014 

 
 

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

 
 

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

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 
 

2a Diverse voorstellen verbetering wegen (Wim Vos sr.) 
Wim Vos geeft een overzicht van vreemde situaties aan de Hessenweg.  Onjuiste borden, 
onoverzichtelijke zijstraten, etc. 
Izaak Boone is zeer geïnteresseerd in het overzicht. Hij zegt toe om samen met Dorpsraad 
en Wim Vos (sr,) o.a. deze punten te bekijken voor het opstellen van het verkeersplan 
Achterveld. E.e.a. is wel afhankelijk van het beschikbare budget. 
De borden zullen door Izaak in het gemeentehuis worden doorgesproken met de technische 
verkeersdeskundigen en zullen indien mogelijk eerder worden aangepakt. 
 

 
3. Drempels Asschatterweg 

Er wordt van gedachten gewisseld over het nut van de drempels in de Asschatterweg. Izaak 
geeft aan dat de drempels gehandhaafd zullen blijven. In ieder geval zullen de laatste 4 
toevoegde drempels dezelfde vorm (rijgevoel) krijgen als de oorspronkelijke. Hiervoor 
worden de oudere drempels als maat genomen.  

 
  
4. Mededelingen 

Geen 
 

5. Verslag 11 februari en 11 maart  2014   
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 

 
 
      6. Ingekomen/uitgegane stukken 

Ingekomen : uitnodiging van Moespot voor kennismaking op 15 april met alle huurders van 
de Moespot. Johan en Gisela gaan ernaar toe. 
 
 

7. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 
• zie punt 3 van het verslag/agenda 

 
 

b. Ruimtelijke ordening:  
geen punten 
 
 
 



c. Website 
• Welzijn Leusden biedt organisaties hulp aan om gratis een site te bouwen. Gisela neemt 

contact op 
• Gisela heeft wat aanpassingen doorgegeven voor de website 

 
 

8. Actielijst vorige vergadering 
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst. 

 
 

9. Rondvraag 
- Wim Vos sr. wil graag meelopen met de ‘schouw’ Hessenweg oost. 
- Wim geeft ook aan dat hij met nog 2 vrijwilligers gaat starten met vervoer naar het nieuwe 
ziekenhuis. Binnenkort volgt hier meer informatie over! 

 
 

10. Sluiting 
Om 21:20 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VERGADERSCHEMA 2014: 
! 13 mei    
! 10 juni 
! juli en augustus geen overleg 
! 9 september 
! 14 oktober 
! 11 november 
! 9 december  

 


