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Verslag van de vergadering/bijeenkomst van 4 september 2018  
 
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester) Yvonne 
Servaas, Kick van Oosten, Thijs Ruitenbeek, Anneke van Dijen, Rex Feenstra,  
Afwezig : Marion Cense,  
Gast(en): Burgemeester Bouwmeester, Wethouders van Beurden en Vos. 
Daarnaast o.a. Dick Rooks, Nijs Keppel, Melanie Voskuilen, Co de Groot, Frans Kerkhof, 
Theo Blom, JanLeermakers, Joost Coenen, Johan Vrijhoef, John van Oosten  
diverse raadsleden zoals van Ginkel en echtenote (SP), Charlotte van Mourik (D66), Henk 
Lovink (VVD). 
Totaal waren er 28 mensen aanwezig.   
 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Iedereen stelt zich voor en geeft aan vanuit welk belang hij/zij aanwezig is. 

  
 

2. Bezoek Burgemeester en Wethouders 
Besproken onderwerpen 

# Onderwerp Reactie Actie door 
1 Startblok en andere 

basisscholen. Door drukte bij 
halen en brengen gevaarlijke 
situaties voor kinderen 

Melanie bespreekt 
onderwerp met 
wethouder 

Wim Vos 

2 Bootcamp : organisatie wil 
boomstammen voor activiteiten 

Onderzocht wordt of dit 
ivm veiligheid aangelegd 
kan worden mbv overheid.  
Indien ja dan verder 
gesprek over financiering 

Wim Vos 

3 Het is wenselijk dat er meer 
winkels in het dorp komen. 
Helaas is dit aan de 
middenstand. 

Idee is om meer kramen 
op het plein te krijgen 
Ideeën zijn welkom 

Allen 

4 Boerderijen willen woningen 
maken. Lijkt niet mogelijk 

Het is wel degelijk mogelijk. 
Aanvragen via de 
gemeente 

Aanvrager 

5 Fliert woon/werken 
Komen 8 woon/werk units. 
Goede ontwikkeling. Hoe wordt 
dit gehandhaafd? 

Stuur signalen zo snel 
mogelijk naar gemeente.  

Allen 
Bellen naar 112 

6 Plannen Stoutenburg Kleine verdichting van 
woningen. Echter niet 
volbouwen. 
Brug Horsterweg gaat 
1maand dicht voor 

 



werkzaamheden. Dit ivm 
afstemming andere 
werkzaamheden 

7 Stoutenburg: Kasteel moet 
kasteel blijven en geen hek er 
omheen. Partij gaat kasteel 
exploiteren. 
Rex: verbinding moet 
krijgen/behouden met de 
bewoners. 

Oprichten Vrienden van 
kasteel Stoutenburg? 

Rex en Wethouder 

8 Leusden op de kaart. Bv met 
wandeling v Oldenbarneveld. 

Ideeen zijn welkom. Mailen 
naar 
burgermeester@leusden.nl 

Allen 

9 Plannen Food Valley op plek van 
chauffeurscafé 

Overlast voor 
Stoutenburg. Wordt hier 
aandacht aan besteed 
door Amersfoort 

E. van Beurden 
overleg met 
Amersfoort 

10 Verkeersplein Hoevelaken. 
Werkzaamheden zijn ingrijpend. 
Wij gaan daar last van krijgen. 
Wim Vos is aangehaakt bij de 
gesprekken 

Aandacht gevraagd voor 
de zorg van de bewoners 

W. Vos 

11 Nazorg nodig bij Hessenweg. 
Punten :  
a. Er is een flink hoogteverschil 
op een aantal plaatsen tussen 
fietspad en de weg 
b. De grasstenen zijn smaller 
dan de berm 
c. Kunnen er paaltjes met 
ijzerdraad geplaatst worden in 
de berm  
d. Er blijft vuil liggen op het 
fietspad. Kan het fietspad beter 
schoongehouden worden 
e. Wanneer gaan de 
bromfietsers er af 
f. De drempels zijn afwijkend van 
de Asschatterweg. Is er 
inmiddels onderzoek naar 
gedaan? 
g. groen in Stoutenburg/veldje 

Punten doorgeven aan de 
gemeente 

E. van Beurden 

12 Openbaar vervoer is een 
aandachtspunt voor onze 
kernen.  
Tevens regiotaxi bijvoorbeeld bij 
Kick van Oosten een probleem 

Doorgeven van deze 
informatie aan E. van 
Beurden. Hij pakt dit punt 
op 

E. van Beurden 

13 Verlichting op sommige 
plaatsen kapot (Julianaweg) en 
soms veel te fel  

Doorgeven aan Ron 
Schimmel via whatsapp, 
site of 14033 

Allen 



14 Versmalling Julianaweg acties 
en plannen zijn in ontwikkeling. 
Fietspad wordt waarschijnlijk 
verlegd. 

Plannen worden gemaakt. 
Binnenkort meer bekend 

Gemeente 

15 Aansluiting Emelaarseweg op 
Jan van Arkelweg is gevaarlijk. 
Een echte oplossing lijkt er nog 
niet te zijn. 

Oplossing zoeken in meer 
overzicht creëeren. 

E. van Beurden 

16 Amersfoort mag Koningsdag 
organiseren. Kunnen wij als 
Leusden meedoen 

Tzt wordt bekend gemaakt 
wat de mogelijkheden zijn 

Burgermeester 

17 VNG 2019 wordt gehouden in 
Barneveld. Veel slaapplaatsen 
nodig. Vindt plaats 4+5 juni 

Mogelijkheden voor 
iedereen om zich te 
profileren 

Allen 

18 Energieneutraal bouwen 
 

Veel ideëen, er is een 
duurzaamheidslening. 
Leusden heeft 
professionele kennis in 
huis! 
BTW terugkrijgen is 
mogelijk (via belasting) 
Gemeentelijke gebouwen 
ook proberen energie-
neutraal te krijgen 
Nieuwe projecten moeten 
energieneutraal zijn 

Allen 

19 Bomen langs Hessenweg (Oost) 
hinderen het zicht op de 
weilanden. Moeten goed 
onderhouden worden 

Afspraak in het convenant 
wordt nagekeken 

E. van Beurden 

20 Manage de Singels 
Vergunning Bouwrijp maken 
 

Vraag om de procedure te 
kunnen versnellen anders 
is 1/1/2019 niet 
haalbaar 
Helaas hebben 
nutsvoorzieningen lange 
doorlooptijden 

W. Vos 

21 Nav Debat Hondenbelasting wordt 
niet afgeschaft 
Wijkbudget komt er niet. 
Wel zijn aanvragen 
mogelijk ivm samenleving 
voorop 
Right to Challenge  

Allen 

22 Brugleuning Julianaweg 
gevaarlijk door prikkeldraad 

Doorgeven van dit soort 
zaken via Whatsapp, mail 
of 14033 
Prikkeldraad melden bij  
I Boone 

John 



23 Sloot langs Julianaweg groeit 
vol 

Melden bij de Alliantie. Die 
is eigenaar 

Allen 

24 Bij vragen Wat kan je zelf doen!?  

 
 
Wethouder van Beurden en W. Vos: 
1. Verkeersplan Hessenweg Achterveld in voorbereiding. Dit jaar technisch gereed. 

Uitvoering hopelijk na zomer 2019. 
2. DAVA mooie ontwikkeling die de gemeente graag ziet vanuit samenleving voorop en 

mag ook verder uitgebouwd worden 
3. Groot Agteveld : Veld 4 + 5 in ontwikkeling; ongeveer 50 woningen. Tevens ook 

onderzoek naar bouw Mastenbroek II: loopt tot achter boerderij van de familie Vos. 
4. Langere termijn bouw 3-4 jaar 750 woningen. 

 
 

 
9. Sluiting 
Om 22:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


