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Verslag van de vergadering van 13 maart 2018  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Kick van 
Oosten, John van Oosten, Yvonne Servaas Thijs Ruitenbeek, Anneke van Dijen 
Afwezig : Rex Feenstra, , Wessel de Groot (voor langere tijd) Marion Cense, 
Gast(en): Thijs Keppel en Henri Schouten (inwoners Achterveld) 

 
 
 

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

 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt aangevuld met de volgende onderwerpen: 

 
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

 
 

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
- Verslag van 13/2 geen opmerkingen 
- Financieel verslag: een vraag over subsidie aan DAVA wordt uitgezocht. Het verslag 

wordt aangehouden. 
- Het verslag en de agenda was helaas niet op de site te winden: had te maken met de 

software update van de site. 
 

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :  
- Mail van Els van Gulik over hondenpoep in de wijk. Advies is om meer handtekeningen te 

verzamelen/facebook actie en die te bespreken met Dorpsraad cq gemeente 
 
Uitgaand : geen 
 
 

        6.  Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 

 Hessenweg BuBeKo 
Bromfietsers rijden nog niet allemaal op de weg 
 
Koningin Julianaweg 
De vernauwing in de Koningin Julianalaan wordt inmiddels weer opgepakt door de 
gemeente Leusden. 
Verloopt traag 
 
 
 



b. Ruimtelijke ordening  
Afspraak met Ton Krol over Daatselaarbeekje is 17 maart om 10:00 uur. Hans Peter 
Reinders van de gemeente is hierbij aanwezig. 
 
Dorpsplein is geopend. Speelterrein ligt vlak naast de (binnen) weg. Afwachten hoe de weg 
precies aangelegd wordt. Anders om maatregelen vragen. 
 
Er wordt ondanks parkeerverbod toch geparkeerd door bewoners zelf op de Groot 
Agteveldlaan. In eerste instantie dienen bewoners dit zelf op te lossen. 
 
 
Verlichting Jannendorp 
Van Anouk Steenkamp-van Brummelen gehoord dat er over de verlichting een voorstel is 
gekomen.  
Helaas heeft de Dorpsraad niets gehoord van de gemeente en zijn zowel Anouk en de 
gemeente afwezig. 
Anouk heeft telefonisch haar excuses aangeboden over de onjuiste berichtgeving in de 
Leusderkrant.  
 
 
Restafval container gebied Verjaagde Ruiterweg 
Wij hebben het resultaat van de enquete ontvangen. Veel mensen zijn voor plaatsing van 
een extra restafvalcontainer. 
Wethouder Overweg zal actie moeten ondernemen gezien het resultaat van de enquete. 
 
 
c. Stoutenburg  
Er is een Whatsappgroep gemaakt waarmee een grote groep van bewoners bereikt kan 
worden. 

 
 d. Politiek debat 
 Het was een goede avond. Veel interactie. Opkomst mag meer. 
 Over 2 jaar de partijen weer uitnodigen voor een update! 

 
 
7. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst.  

 
 

8. Rondvraag 
- een volgende keer wordt wijkagent Klaasen uitgenodigd. Onderwerp camera’s in 
uitvalswegen in het dorp (actie Yvonne) 
- idee geopperd om personen op verkiezingslijsten die niet gekozen worden voor de raad te 
laten meedraaien in de Dorpsraad. Edwin mailt de fracties. 
- bij de gemeenteraadsverkiezingen ook verkiezingen van de Dorpsraad? Wordt bekeken. 
- er zijn wat problemen met nutsvoorzieningen bij Groot-Agteveld. Electrische aansluiting en 
Ziggo bekabeling is (nog) niet aanwezig. 
 

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


