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Verslag van de vergadering van 13 november 2018  
 

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

  
 

2. Vaststellen agenda 
Het eerste punt op de agenda wordt de bespreking over Hart van Achterveld. 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 
 Hart van Achterveld 

Aanwezig vanuit de gemeente: 
Simon Leertouwer : projectmanager Gemeente Leusden 
Co Rotgans : adviseur/ deskundige Gemeente Leusden 
Erwin Noome : externe adviseur 
 
Het betreft de communicatie voor en over het project herinrichting Hessenweg binnen de 
bebouwde kom. 
Communicatie is heel breed. Gericht op heel Achterveld. 
Start (verwachting) medio maart 2019 en afronding zomer 2020 
Er komt een omgevingsmanager. Deze persoon is onderdeel van de aanbesteding en er 
wordt overwogen deze functionaris ook te huisvesten op het project 
Indien er nu vragen of opmerkingen zijn kan dat gemaild worden naar de projectmanager 
van de gemeente Leusden : Simon Leertouwer : S.Leertouwer@leusden.nl 
Parkeren kan tijdens het project even lastig zijn. Dit kan ook aandacht nodig hebben. 
Bewoners dienen ook samen proberen een oplossing hiervoor te vinden.  
Idee om de scholen te mijden. Inrijverbod op haal- en brengtijden?! 
Verjaagde Ruiterweg: gevraagd werd om deze weg open te houden tot het laatst. Waar 
gestart wordt op de Hessenweg is nog niet duidelijk. 
De tijdens de Denktank geformuleerde eisen (bijvoorbeeld zebrapad op de Pater 
Stormstraat zijn meegenomen in het ontwerp. 
Kleine wijzigingen, bijvoorbeeld een oprit iets verschuiven is mogelijk tijdens het werk. 
Kan bouwweg Groot Agteveld gebruikt worden als omleidingsroute? Gemeente zal 
informeren. 
Er zijn grote belangen voor de ondernemers.  
Dick Rooks wordt betrokken bij de afweging van de communicatieve aspecten bij de 
aanbesteding. 
 

 



 

 

3. Mededelingen 
Donderdagavond 15 november is er een vergadering over de MHC Leusden en de 
bewoners 

 
 

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Verslag van 9 oktober 2018 is goedgekeurd. 

 
 

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :   
reactie van Gemeente Leuden op acties van bijeenkomst op 4 september jl. 
reactie van Gemeente Leusden op punten van bewoners Groot Agteveld 
Brief van bewoners buitengebied over kleinere restcontainer 
 
Uitgaand :  
Brief aan project Hoevelaken over zienswijze OTB 
Mail over BOA’s aan college. Nog geen reactie ontvangen 
 

 
6.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
Verzoek voor een kleinere container voor restafval. Edwin heeft het verzoek bij de gemeente 
neergelegd. 
 
 
b. Verkeer en Veiligheid 
Het idee bestaat dat de snelheid op de Hessenweg buitengebied lager is. Niet iedereen is 
hiervan overtuigd. Daarom het idee/verzoek om een Smiley te plaatsen 
Yvonne vraagt aandacht voor de verkeersmaatregelen zoals door Izaak Boone is 
afgesproken in de Denktank zodra de afsluiting van de Verjaagde Ruiterweg een feit is. Er is 
wat verwarring over de afspraken. Gezien de huidige knelpunten neemt Edwin contact op 
met de ambtenaren. 
 

 
c. Ruimtelijke ordening 
Gesprek met bewoners Groot Agteveld is geweest. Er is inmiddels een schriftelijke reactie 
ontvangen van de Gemeente Leusden. 
 
d. Stoutenburg 
Gesprekken over de omgeving MHC Leusden zijn donderdag 15/11/2018 
 
 
e. Nieuwe leden 
Er is geen reactie gekomen van mogelijke kandidaten.  
Volgende vergadering bespreken wij Hoe Verder 
 
 
 
7. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 13 november jl. 

 
 



 

 

8. Rondvraag 
Bijeekomst februari 2019 wordt geprobeerd de politie aanwezig te hebben. Doel is 
bespreken plaatsing camera voor verhogen pakkans bij inbraken. 
 
Er wordt afgesproken weer een rondje fracties te doen. Aktie Edwin 
 

 
9. Sluiting 
Om 22:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


