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

Verslag van de vergadering van 13 december 2014
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Kick van Oosten, John van Oosten, Yvonne Servaas, Dimitri van
Nimwegen
Afwezig : Martijn van den Berg, Marion Cense, Anneke van Dijen
Gast(en) :
Gemeente Leusden : Wethouders Van Beurden en Overweg

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.

3. Overleg met wethouders Van Beurden en Overweg
Er wordt een voorstel rondje gedaan
De wethouders geven aan wat hun werkterreinen zijn
Edwin schetst waar de Dorpsraad voor staat en welke onderwerpen opgepakt worden
Een groot aantal punten worden besproken, te weten:
• Fietspad Asschatterweg, er staan nog diverse acties open. Deze zijn bekend bij de
gemeente en worden spoedig opgepakt;
• Wethouder Overweg zegt dat Zorg en Welzijn een belangrijk thema is. Geeft aan
hoe Austerlitz er mee omgaat. Tip neem contact op.;
• Waterbeheer/overlast bij Asschatterweg is aandachtspunt volgens Dorpsraad;
• Dorpsraad geeft aan dat het lijkt als of er niet consequent gehandeld wordt bij
verlenen van vergunningen;
• Verkeersplan Achterveld wordt tweede helft 2015 opgepakt. Eerst is er aandacht
nodig voor de Tabakssteeg en PON;
• Dorpsraad attendeert erop dat de aansluiting Verjaagde Ruiterweg op Hessenweg
een gevaarlijke en onduidelijke situatie is. Wethouder zegt toe dit eerder te
bespreken met de ambtenaren;
• Handhaving is een heikel punt voor de Dorpsraad. Wethouders beamen dat dit een
lastig onderwerp is dat nadrukkelijk op de agenda staat. Echter voortgang is nog
beperkt omdat het zo ingewikkeld is in verband met de grote veranderingen bij de
politie. John overhandigt foto’s van kapot gereden van bermen;
• Groot Agteveld: de koopwoningen van de Coorparatiegebouw zijn nog niet verkocht.
Slechts 4 opties. WSL overweegt een alternatief;
• Gemeente wil een klankbordgroep voor inrichting plein Groot Agteveld. Dorpsraad
zal deelnemen aan deze klankbordgroep;
• Dit jaar heeft Dorpsraad geprobeerd geld te krijgen uit de pot Samenleving Voorop.
Door verkeerd formuleren is dit afgewezen. Gekozen wordt voor nieuwe opzet met
andere formulering.
• Buitengebied: Daatselaarbeekje; het onderhoud en publieke toegankelijkheid van dit
‘rood voor groen’ projekt aan de Hessenweg 138 behoeft nazorg
Afgesproken wordt dat de Dorpsraad een lijst opstelt met vragen en knelpunten en deze mailt
naar bestuurssecretariaat@leusden.nl

4. Verslag vorige bijeenkomst.
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen
5. Ingekomen/uitgegane stukken
Brief Welzijn Leusden d.d. 1 december 2014 inzake afwijzing aanvraag vergoeding kosten
verkiezingsbijeenkomst door Toetsingscommissie.

6. Van de werkgroepen
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
Wordt geen gebruik van gemaakt
10. Sluiting
Om 22:45 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

VERGADERSCHEMA 2015:
§ 13 januari o.a. bezoek wethouder Dragt en WSL over Groot Agterveld
§ 10 februari o.a. bezoek Engelien de Jong (VVV Leusden)
§ 10 maart
§ 14 april
§ 12 mei
§ 9 juni (gemeente over Wateroverlast, terugkoppeling)

