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Verslag van de vergadering van 12 maart 2019  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Gisela Tossaint 
(penningmeester) , Kick van Oosten, John van Oosten, Dick Rooks, Thijs Ruitenbeek, 
Afwezig : Rex Feenstra, Marion Cense, Anneke van Dijen 
Gast(en): Nijs Keppel en Henri Schouten, wethouder Patrick Kiel en medewerker verkeer 
gemeente Leusden Geertjan Rijpstra 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Gasten 
a. Wethouder Patrick Kiel 
Kleine voorstelronde. Wethouder geeft aan welke portefeuilles hij heeft (o.a. jeugd, 
onderwijs, economische zaken, Hamershof, recreatie en toerisme etc.) 
 
Diverse onderwerpen zijn besproken: 

• De Plint staat leeg. Lastig om de winkels bezet te krijgen. Is focus op 
• Zijn er bijzondere zaken die spelen in Achterveld: nee… 
• Gesproken over de Regiodialoog. Is een lastig onderwerp. Dorpsraad geeft aan dat 

ze met de bijeenkomsten worstelen. Mede gezien de zware belasting (5 avonden) 
• Visie Recreatie en Toerisme wordt nu door gemeente geformuleerd 
• Bouwstromen: voorkeur voor elkaar opvolgende bouwprojecten  
 
 

b. Geertjan Rijpstra over versmalling Koningin Julianalaan 
Gesproken over de redenen van de versmalling 
Het is onoverzichtelijk 
Lokt hard rijden uit 
Verlichting is niet goed (op de juiste plaatsen) 
Weg lijkt te smal 
Voorstel is besproken om een extra chicane te maken. Hierdoor is er in elke rijrichting een 
versmalling en moeten beide richtingen een keer voorrang verlenen. En indien nog nodig: 
een verkeerbord zoals nu voorgeschreven is voor dit soort situaties  
9 april komt Geertjan met uitgewerkte tekeningen. 

 
 
 4. Mededelingen 

Financiële bijdrage nog niet ontvangen van de gemeente 
Bijdrage Pluim wel ontvangen 
 

 
5.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Geen opmerkingen 



 

 

 
 

6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :   
Mail binnengekomen van ene Jan Hoogendoorn de flyer over nieuwe leden bij de Spar heeft 
gezien maar geen vergaderdata zag staan.  
 
Uitgaand :  
Geantwoord dat de vergaderingen altijd op de 2e dinsdag van de maand plaatsvinden.  
 

 
7.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
Bootcamp: Edwin heeft informatie ontvangen en zal dit verder met de gemeente bespreken. 
 

 
b. Verkeer en Veiligheid 
- Aanbesteding Hart van Achterveld : werkzaamheden worden gestart.  
Firma Schoonhoven gaat de werkzaamheden uitvoeren 
Maart komt er een voorlichting 
Dick geeft aan dat de oplossing bij de Klettersteeg er goed uit ziet! 
Werkzaamheden beginnen na de Pasen bij Spar/Pompstation richting de Fliert 

 
- Wegversmalling Julianaweg: Besproken bij punt 3 
 
- 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 
Bootcamp: nog geen oplossing 

 
d. Stoutenburg 
Geen informatie. 

 
e. Nieuwe leden 
Mail ontvangen 

 
 
 
8. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 13 maart 2019 

  
 
 9. Rondvraag 

Er wordt door bezoekers aangegeven dat de sfeer goed is en dat men punten kan 
inbrengen. Wordt gewaardeerd. 
 

 
10. Sluiting 
Om 22:15uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


