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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): Marco Helmich, omgevingsmanager Hart van Achterveld, Geertjan Rijpstra 
medewerker verkeer gemeente Leusden, fam de Jonge, Monique vd Hengel-Goes, Johan 
Vrijhoef en mevrouw de Goede 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Gasten 
a. Marco Helmich (omgevingsmanager) 

 Edwin legt het doel uit van de aanwezigheid van Marco Helmich. 
 Marco introduceert zichzelf en vertelt over: 

- Fasering van het project en deelt een conceptplanning uit 
- De communicatie die wordt gedaan door de aannemer, via app, facebook etc. 
- Keet staat bij de Fliert #2, inloop donderdag van 16:00-17:00 uur en op afspraak 
- Karin Blom (gemeente) verzorgt de communicatie (nieuwsbrief) vanuit de gemeente 
- Dorpsraad: er is wat zorg ivoor sluipverkeer op wegen die hier niet voor bedoeld zijn. 

Aannemer houdt alles in de gaten. Klachten bij hem melden. 
 
 

b. Geertjan Rijpstra over versmalling Koningin Julianalaan 
De in de vorige vergadering bedachte oplossing is helaas door de hoge verkeersintensiteit 
geen verstandige. 
Geertjan heeft nu alternatief: Prominente borden entree bebouwde kom, middenlijn op 
kruising en stopstreep. Hierdoor duidelijker wie er voorrang heeft.  
Tevens wordt de verlichting doorgetrokken voorbij de versmalling en komt er een tableau 
ter hoogte van de bouwweg. 
Door omwonenden (nieuwe vrijstaande woningen) wordt tevens aangegeven dat de rij 
bomen het uitrijden zeer hindert. Geertjan neemt dit punt mee en bespreekt het met Izaak 
Boone. 
Tevens erg veel last van stof door het rijden op de bouwweg. De weg wordt veel gebruikt 
door auto’s! 
Een bewoner: De uitrit vanaf hun weiland wordt gehinderd door de huidige bebording. Daar 
moet aandacht aan worden besteed. Geertjan neemt dit mee. 
Afgesproken is dat Geertjan uiterlijk 18 april terugkoppeling geeft van de besproken punten. 
Afstemming met Hart van Achterveld dient plaats te vinden (herinrichting in combinatie met 
afsluiten kruispunt op Hessenweg). 
 



 

 

Geertjan bespreekt ook Walter van Amersfoortstraat over bord doodlopende weg en 
parkeerverbod met Izaak Boone. Aandacht in verband met de geplande afsluiting van de 
Verj.Ruijterweg in juni. 

 
 
 4. Mededelingen 

Gisela en Edwin hebben deelgenomen aan sessie Speeddaten van Huis van Leusden. Leuke 
en nuttige sessie met veel vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Bijvoorbeeld Stichting 
Present, SOL, EHBO etc. 
 

 
5.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Geen opmerkingen 

 
 

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

 
7.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
geen informatie 

 
b. Verkeer en Veiligheid 
Edwin heeft 11/4 gesprek met Gemeentesecretaris over proactief communiceren bij 
project Hart van Achterveld. 

 
 

c. Ruimtelijke ordening 
Bootcamp: Edwin koppelt John de status terug 

 
d. Stoutenburg 
Geen informatie. 

 
e. Nieuwe leden 
Mail ontvangen 

 
 
 
8. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 9 april 2019 

  
 
 9. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt 
 

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


