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Verslag van de vergadering van 9 oktober 2018  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Thijs Ruitenbeek, Anneke van 
Dijen  
Afwezig : Marion Cense, Gisela Tossaint (penningmeester) , Rex Feenstra, Kick van Oosten, 
John van Oosten 
Gast(en): Nijs Keppel 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 

3. Mededelingen 
Yvonne is inmiddels gemachtigd op de rekening van de Dorpsraad van Gisela. 

 
  

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Verslagen van 5 juni en 4 september 2018 zijn goedgekeurd. 

 
 

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :  geen 
Uitgaand : geen 
 

 
6.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
Verlichting Jannendorp is inmiddels gerealiseerd 
 
b. Verkeer en Veiligheid 
Edwin is naar bijeenkomst over nieuw knooppunt Hoevelaken. 
Grootste zorg van de Dorpsraad is de nieuwe mooie Hessenweg als sluipweg tijdens de 
realiatie. Er zal dan veel meer verkeer en hoge(re) snelheden zijn. 
Rijkswaterstaat had dit punt niet echt duidelijk op het netvlies. 
 
De Dorpsraad vraag het College om BOA’s beschikbaar te stellen voor het handhaven van 
afspraken in de leefomgeving. Te denken valt aan parkeren, snelheden, fietsen etc. 
Wij merken dat steeds meer regels niet gevolgd worden. Dat lijkt een probleem door het 
ontbreken van handhaving. Door bijvoorbeeld 2 BOA’s elke dag een omgeving te laten 
controleren kan dit aangepakt worden. Edwin benadert het College. 
 

  



 
c. Ruimtelijke ordening 
Container in gebied achter Verjaagde Ruiterweg is geplaatst 
Er komt binnenkort een afspraak met bewoner(s) van Groot Agterveld over de problemen in 
dit gebied. 
 
d. Stoutenburg 
geen opmerkingen 
 
 
e. Nieuwe leden 
Edwin schrijft artikel in Trefpunt en komt met voorzet voor plaatsing op Facebook. Vraag 
naar inzet van mensen vanuit de ‘wijken’  
Tevens iets ophangen bij de Spar. 
 
 
 
7. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 9 oktober jl. 

 
 

8. Rondvraag 
Volgende bijeekomst wordt geprobeerd de politie aanwezig te hebben. Doel is bespreken 
plaatsing camera voor verhogen pakkans bij inbraken. 
 

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


