
 

 

INLEIDING 
 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een 
speciale bijlage: een folder waarin 
de aandacht gevestigd wordt op het 
belang van de Dorpsraad en waarin 
we u vragen u aan te melden als lid 
voor de Dorpsraad! 
In maart 2006 gaat er een nieuwe 
zittingsperiode van start. Dat 
betekent dat dit het moment is 
waarop enkele van de huidige leden 
afscheid gaan nemen. Nieuwe leden 
zijn dus een noodzaak! Vindt u het 
belangrijk dat de Dorpsraad blijft 
bestaan? De Dorpsraad kan niet 
verder zonder nieuwe leden. Meld u 
zich dus aan! U leest er alles over in 
de bijlage:  � Lid worden van de 
Dorpsraad? Doen!� 
 
COOPERRATIE TERREIN:  
DE STAND VAN ZAKEN 
 
Zoals wellicht bekend is de 
Dorpsraad al sinds lange tijd 
voorstander van een voortvarende 
aanpak van het in verval rakende 
coöperatieterrein. 
 
Zoals iedereen kan zien ligt het 
terrein er nog steeds droevig bij, 
maar hopelijk niet meer voor lang! 
 
Wat vooraf ging: 
De gemeente Leusden heeft in het 
verleden reeds de voormalige 
Welkoop winkel aangekocht en bezit 
dus al enige grond in het nieuwe 
plan. Het coöperatieterrein en de 
Welkoop-grond zijn op zichzelf 
betrekkelijk klein, en zijn eigenlijk 
niet rendabel opnieuw in te richten.  

Naast de hierboven omschreven 
grond heeft de provincie in het 
nieuwe streekplan de mogelijkheid 
gegeven een deel van de grond van 
boer Rutte  in de ontwikkeling mee 
te nemen. Hiermee ontstaat ineens 
wel een aanzienlijk grondoppervlak: 
dit maakt de ontwikkeling veel beter 
haalbaar. 
 
Actueel: 
 De gemeente heeft in het voorjaar 
van 2005 een startdocument 
opgesteld: �visie coöperatiegebied 
en omstreken�. Destijds zijn de 
Dorpsraad en andere partijen 
uitgenodigd op het gemeentehuis 
om met de betrokken ambtenaren 
van gedachten wisselen over de 
inhoud van dit stuk. Doordat de 
gemeente alle partijen �individueel� 

uitnodigde was er bij de Dorpsraad 
geen zicht op alle dorpswensen. 
De provincie heeft een project 
�Kleine kernen� opgestart, dit project 
moet de kleine kernen 
ondersteunen bij het bevorderen 
van de leefbaarheid. Dit project 
heeft 2 miljoen euro in kas voor 
diverse leefbaarheidsprojecten. Dit 

is geen subsidiepot maar een 
ontwikkelingspot om projecten op te 
starten om zovel mogelijk 
problemen die in kleine kernen 
leven op te lossen.  
 
Inmiddels had de Dorpsraad al 
contact gelegd met �Schakels� een 
adviesbureau dat namens de 
provincie de leefbaarheid in de 
kleine kernen moet stimuleren. 
Schakels adviseert de Dorpsraad en 
wordt door de Provincie betaald. 
 
Gaande weg is binnen de 
Dorpsraad het idee ontstaan dat het 
beter voor het dorpsbelang is om 
een brede belangengroep op te 
richten en zo met één stem het 
gesprek met de gemeente aan te 
gaan. Onder leiding van Schakels 
en de Provincie heeft op 17 
augustus een eerste vergadering 
plaats gevonden. Hierbij waren de 
volgende achterveldse 
belanghebbenden aanwezig:  
 
 Huize St. Joseph, 
 Achterveldse ondernemers 

vereniging,  
 Sesa,  
 De Dorpsraad. 

 
Van de Gemeente Leusden waren 
Wethouder De Kruijf en 
beleidsmedewerkers aanwezig. 
 
Tijdens deze vergadering is 
gebleken dat het goed is dat er 
eerst binnen Achterveld consensus 
komt. Dit weegt zwaarder richting 
gemeente. Er is dus behoefte aan 
een samenwerkingsverband. 
Uitgangspunten hierbij zijn: 

Periodiek informatieblad voor bewoners  
van Achterveld en Stoutenburg. 
 

Wordt huis aan huis verspreid.  
Verschijnt 2 � 3 maal per jaar.  
Oplage 1.350 ex.  
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