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Verslag van de vergadering van 12 februari 2019
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Anneke van Dijen, Gisela
Tossaint (penningmeester) , Kick van Oosten, John van Oosten, Dick Rooks, Thijs
Ruitenbeek,
Afwezig : Rex Feenstra, Marion Cense,
Gast(en): van Tongeren (BOA) en Henriette Former en Stan Geurts van Kessel (beide De
Groene Belevenis), Nijs Keppel en Henri Schouten
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
Gesprek over veiligheid en sociaal gedrag met BOA Dhr van Tongeren
Monitort alles in domein 1 (waar Achterveld ook onder valt)
Heeft inmiddels een herkenbare auto. Nadeel is de herkenbaarheid…. Voordeel idem.
Constateert dat er minder sociaal gedrag is. Wordt goed gehandhaafd.
Parkeren op de Hessenweg (BuBeBo) wordt doorgenomen. Mag niet op fietspad; in
sommige gevallen is er wel afweging wat gevaarlijker is. Op de weg of toch deels op fietspad.
Dat geldt ook voor bromfietsers. In sommige situaties zijn ze beter af op het fietspad.
Meldingen via 14033 of a.j.vantongeren@leusden.nl
Groene belevenis
Henriette en Stan nemen ons mee in het verminderen het lozen van hemelwater op de
vuilwaterriolering. Steeds meer komt er een gescheiden stelsel (nieuwbouw en ook
herinrichting Hessenweg). Hierdoor wordt steeds minder hemelwater op het vuilwaterriool
afgevoerd. Waterschap heeft een subsidiepot beschikbaar voor huishoudens die hiervoor
interesse hebben.
Meestal kostenneutraal voor de kleinere aanpassingen.
Er wordt gevraagd om een ambassadeur. Edwin verwijst naar DAVA en naar de ruimte die
DAVA binnenkort heeft.
Tevens ideeën aangedragen voor:
• Openen van een informatiepunt (met aannemer bijvoorbeeld)
• Ga naar de mensen toe (zie IkWilWat en zonnepanelen)
• Maak schema wat er gedaan kan worden. Van klein tot groot

3. Mededelingen
Financiële bijdrage nog niet ontvangen van de gemeente
Bezoek van Dick, Gisela aan de Samenleving voorop. Leuke sessies. Gisela met name
enthousiast over Energieloket Soest.
Andere onderwerpen waren Right to Challenge, Coevorden een talentenjacht voor jongeren

(Niet besproken) aanwezig bij OMWA. “Ik pas actie“ besproken en diverse ontwikkelingen bij
de organisaties. Nuttige bijeenkomst.
4. Verslag vorige bijeenkomst.
In het verslag staat dat Dick de ondernemers vertegenwoordigt. Dat is niet volledig. Dick
vertegenwoordigt ook de Dorpsraad.
Verslag van 8 januari 2019 is goedgekeurd met meenemen van correctie.
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
Mail over glasvezel in de Fliert. Mail is doorgestuurd naar de gemeente Leusden en is
inmiddels opgepakt.
Brief van bewoner met waardering voor de Dorpsraad en actie over zienswijze knooppunt
Hoevelaken.
Uitgaand :
Geen
6. Diverse activiteiten
a. Buitengebied
Bootcamp: John geeft Edwin de informatie over waar welke activiteiten voor de bootcamp.
b. Verkeer en Veiligheid
- Aanbesteding Hart van Achterveld loopt.
Aannemers zijn langs geweest bij Spar en in het dorp.
Bij de kerk wordt het voetpad verplaatst. Komen nieuwe beelden. Zie ook rondvraag.
- Wegversmalling Julianaweg: Dick vraagt wat de visie is van de Dorpsraad. Gaat het om de
auto’s of de fietsers. Dorpsraad geeft aan dat het gaat om de auto’s en verlichting voor de
fietsers. Dick geeft dit door aan de gemeente.
- Snelheid gemeten met Smiley in Stoutenburg lijkt ons te hoog. Er zijn een aantal
mogelijkheden. Edwin vraagt na bij de bewoners wat de ervaringen zijn met de snelheid in
Stoutenburg.
c. Ruimtelijke ordening
geen punten.
d. Stoutenburg
Geen informatie.
e. Nieuwe leden
Posters zijn opgehangen, tevens op social media.

7. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst van 12 februari 2019

8. Rondvraag
Achterveld is zeer actief met Ik Pas. Oproep aan iedereen om mee te doen. 6 maart – 5
april (geen alcohol drinken)
In 2020 groots opgezette 4 mei herdenking en 5 mei feest. Voorbereidingen zijn inmiddels
in volle gang.
Bij de kerk komen in de nieuwe situatie nieuwe beelden.
9. Sluiting
Om 22:50 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

