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Verslag van de vergadering van 8 september 2015 

 
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Anneke van Dijen, Kick van 
Oosten, Johan Vrijhoef, Yvonne Servaas, , Gisela Tossaint (penningmeester) 
Afwezig : Dimitri van Nimwegen, Marion Cense 
Gast(en) :  geen 

 
 

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

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 

 
3.  Mededelingen 

De samenvatting van de gesprekken over de welstandscommissie nieuwe stijl zijn in de 
Uitwisseling gemeenteraad behandeld. De Dorpsraad was als een van de weinigen 
aanwezig. 
 

 
4. Verslag vorige bijeenkomst.  

Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 
Inhoudelijke opmerking: er is helaas toch weer overlast ontstaan op de bekende plekken. 
Toiletpapier in de H.v.Viandenstraat en de Verjaagde Ruiterweg. Bij de Fliert ontstond ook 
weer wateroverlast; dat is inmiddels door het waterschap opgelost: de sloten zijn 
schoongemaakt. 
 

 
       5. Ingekomen/uitgegane stukken 
 In :  Kern met Pit : Idee voor de buurt 

      Uit : eerste concept wensplan naar wethouder 
 
 
6. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 

Wensplan Achterveld/Stoutenburg :  
 
Planning voor de komende maanden was/is: 
• 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.  
De activiteiten zijn allemaal uitgevoerd. Eind september (wordt 6 oktober) presenteren wij 
het concept wensplan aan de geinteresseerden uit de dorpen. Iedereen is hierbij van harte 
welkom. 
Floris Grondman heeft hiervoor een conceptpresentatie gemaakt. Deze presentatie wordt 
door Edwin tijdens de vergadering gepresenteerd. Er zijn de volgende opmerkingen: 

• Taalkundig even naar kijken (Yvonne en Gisela) 
• Alle aspecten uit het wensplan presenteren niet alleen nadruk op de schets 



• Concept wensplan mailen naar alle deelnemers van brainstormsessie en oproemp 
voor 6 oktober met buren 

• Presentatie maken in Powerpoint (en niet pdf) 
 
Speciale aandacht voor de parkeerproblematiek in Achterveld. Doel moet zijn dat de 
parkeerplaatsen invulling geven aan de diverse doelstellingen. Genoeg parkeerplaatsen voor 
de kerk, Roskam, toerisme etc. Dat wil niet zeggen dat het altijd direct bij de locatie dient te 
zijn. Het is naar de mening van de Dorpsraad wenselijk een integrale oplossing te zoeken. 

 
 

b. Ruimtelijke ordening  
In verband met het streven van de VVV om Leusden in 2017 op genomineerd te krijgen als 
wandelgemeente in Nederland, heeft de VVV gevraagd naar informatie over wandelpaden in 
Achterveld. Johan neemt contact op met VVV. 
 

 
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. Er is gekozen voor 
Achterveld.net voor de bestanden e.d. en voor Facebook voor de directe communicatie. 
Gisela stuurt de facturen door naar Edwin zodat eea in gang gezet kan worden (opzeggen 
en doorsturen) 

  
 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 
 
 

8. Rondvraag 
Johan :  

• knooperf is nog niet definitief rond 
• bij de Sociowoningen lijkt er een oplossing voor de parkeerproblemen 
• Er komt een rioolverlegging bij de Fliert naar de Hessenweg 

Gisela : In Achterveld zijn 4 attentiestenen gelegd (Coöperatie, Oude School, Postkantoor en 
Julianastate). José Huurdeman heeft  in januari de Annie de Beaufortspeld uitgereikt gekregen 
samen met een som gelds, te besteden aan cultuur in de gemeente. In samenwerking met de 
Historische Kring zijn er 11 tegels ontworpen waarvan de laatste tegel op 17 september in 
Leusden wordt gelegd. 
José Huurdeman heeft de foto’s geselecteerd en de bijbehorende tekst geschreven evenals de 
historie van die plaatsen die via een link kan worden opgevraagd. 

 
 
 

9. Sluiting 
Om 21:50 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 
 
 
 
 

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


