
Dorpsraad Achterveld & 
Stoutenburg 

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

Verslag van de vergadering van 5 juni 2018  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester) Yvonne 
Servaas 
Afwezig : Wessel de Groot (voor langere tijd), Marion Cense, Anneke van Dijen, Kick van 
Oosten, John van Oosten, , Thijs Ruitenbeek 
Gast(en): Henk Lovink (VVD) en Nijs Keppel (Achterveld) 

 
 

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

  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 

3. Mededelingen 
Gisela en Edwin zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst Leusden Vertelt. Diverse acties zijn 
uitgevoerd door Gisela en Edwin. Binnenkort is er een bijeenkomst met DAVA. 
 
Bijeenkomst georganiseerd door het nieuwe college. Onderwerp Denk Mee over het 
coalitieplan. Edwin is aanwezig geweest vanuit de Dorpsraad. De onderwerpen ingebracht in 
de vorige vergadering zijn bij Leusden op de Kaart ingebracht. 

 
  

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Verslag van 8 mei is goedgekeurd. 

 
 

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :  geen 
Uitgaand : geen 
 
 
6.  Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 
 
Koningin Julianaweg 
De vernauwing in de Koningin Julianalaan wordt inmiddels weer opgepakt door de 
gemeente Leusden. Verloopt traag. Edwin vraagt de status na. 
 
Hessenweg Buitengebied 
Fietspad vertoont op 2 punten mankementen. Gisela meldt dit direct aan 14033 
Een ingefreesd stuk is verzakt en grindbeton op fietspad gemorst 
Veel bromfietsers via fietspad ipv weg. Wordt wel minder 
Drempels zijn niet juist aangelegd. Zijn anders dan de Asschatterweg. 



 
b. Ruimtelijke ordening  
Plaatsing container in gebied Verjaagde Ruiterweg. Container is besteld en wordt 
binnenkort geplaatst. 
 
 
c. Stoutenburg  
Leusden Vertelt is door Rex uitgezet in Stoutenburg via de Whatsapp groep. 

 
 
7. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 5 juni jl. 

 
 

8. Rondvraag 
Iedereen wordt verzocht in zijn/haar omgeving te kijken naar nieuwe potentiële leden. 
Nadenken over Dorpsraad 3.0 
Vraag aan politieke partijen is gesteld over deelname van kandidaat raadsleden die niet in 
de raad komen om deel te nemen aan de Dorpsraad. Nog niet van alle partijen reactie. 
4/9 komt het college op bezoek bij de Dorpsraad. Op tijd uitnodigingen versturen/reclame 
(Gisela) 

 
Stresstest wateroverlast. Kans op overstroming gering tenzij vloedgolf uit richting 
IJsselmeer komt. Bij hevige regenval is er een risico. Nieuwe riolering in Hessenweg zal 
hopelijk hierop gebaseerd zijn. Alles wat met wateroverlast te maken heeft wordt 
momenteel op bestuurlijk niveau besproken in provincie en gemeenten. 
 

 
9. Sluiting 
Om 21:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


