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e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Verslag van de vergadering van 14 mei 2019
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Gisela Tossaint
(penningmeester) , Kick van Oosten, John van Oosten, Dick Rooks, Thijs Ruitenbeek, Anneke
van Dijen
Afwezig : Rex Feenstra, Marion Cense,
Gast(en): Marco Helmich, omgevingsmanager Hart van Achterveld, Rob Bannink
Projectmanager gemeente Leusden, Bert van Eijken, Projectmanager gemeente Leusden, ,
Barbara Pronk communicatieadviseur gemeente Leusden, Art de Jong, directeur Latei,
Monique vd Hengel, Nijs Keppel en Richard van Rhee

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Gasten
a. Hart van Achterveld
Marco Helmich (omgevingsmanager)
Rob Bannink (Projectmanager gemeente Leusden)
-

-

Veel complimenten van de aanwezigen over de aanpak en reactie bij signalen en
problemen
Het natspuiten van de bouwweg wordt als zeer positief ervaren (Koningin
Julianaweg)
App werkt zeer prettig. Geef wel altijd terugkoppeling op de ingediende vragen
Meer bordjes zijn geplaatst (de winkels, omleidingen etc.)
Drempel is geplaatst in de Walter van Amersfoortstraat
Melding van overlast in Ruurd Visserstraat. Wordt gekeken naar handhaving,
mogelijk drempel, of eenrichtingverkeer etc.
Van 22 mei t/m 7 juni is de kruising Hessenweg/Julianaweg/ Pater Stormstraat
eruit. Dat zal een lastige periode worden. Flinke omleidingen. Helaas niet anders.
NB na het overleg is Edwin gebeld door de voorzitter van de buurtbus. De gemeente en
de aannemer lijken geen oplossing te kunnen vinden. Edwin heeft contact opgenomen
met Rob Bannink en wethouder W. Vos
De App bevat de laatste informatie

b. Mastenbroek II
Bert van Eiken (projectmanager gemeente Leusden)
Barbara Pronk (communicatieadviseur gemeente Leusden)
Art de Jong (Directeur Latei)
Art de Jong legt de organisatie van Latei uit. Hoe de samenwerking met Alliantie is ontstaan
en waar Latei voor staat

Latei sponsort ook veel activiteiten in Amersfoort. Edwin vraag aandacht voor een actie bij
de bestaande ondernemers. Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat ze de moeilijke
periode van het project Hart van Achterveld doorkomen!
Art de Jong is nog niet enthousiast…
Latei is een stichting en denkt vanuit de vraag! En dat zal zo blijven.
Eerste overleg met gemeente en Alliantie is gestart. Bouw zal tussen 2020-2025
plaatsvinden.
Eerst Groot Agteveld gereed.
Vanuit de vraag denken betekent voor Latei dat draagvlak belangrijk is en wat ze kunnen
meenemen vanuit de bewoners. Ideeën van de Dorpsraad zijn ook van belang.
De contouren van de wijk zijn niet gewijzigd. Er worden ongeveer 100 woningen
gerealiseerd.
Dorpsraad zal begin juni ideeën op papier zetten en delen met Latei en de gemeente
Leusden.
Latei en de gemeente Leusden komen weer langs zodra er meer informatie is. Er moet nog
veel opgestart worden.
4. Mededelingen
- Edwin heeft gesproken met mevr de Graaf over hoe de focus voor de omgeving bij Hart
van Achterveld maximaal aandacht kan krijgen. Dit aspect krijgt breder aandacht;
Edwin heeft wethouder Vos gesproken over:
o Stembord bij de kruising Hessenweg/ Pater Stormstraat. Inmiddels is er een deel
verwijderd. Het zicht op de weg is verbeterd.
o Tevens gesproken over het sluipverkeer door de Walter van Amersfoortstraat.
Inmiddels is er een extra drempel geplaatst bij de school
o Gesproken over het asociale verkeer op de Ruurd Visserstraat (rechts krijgt geen
voorrang). Wordt (nog) niets aan gedaan wordt wel extra bewaakt….
o Gesproken over de Blaashal/ MHCL en de omwonenden. Aandacht gevraagd voor
de problematiek
5. Verslag vorige bijeenkomst.
Datum verslag moet zijn 9 april. Verder geen opmerkingen
6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
geen
Uitgaand :
geen
7. Diverse activiteiten
a. Buitengebied
Geen aanvullende informatie.
Marion en Gisela gaan naar de opening van het Vilderskerkhof (Emelaarseweg) op 23 mei.
b. Verkeer en Veiligheid
Er is nog geen terugkoppeling van Gertjan Rijpstra.
Tevens vraag Thijs weer aandacht voor de aansluiting van de Emelaarseweg op de Jan van
Arkelweg. Er zijn de laatste tijd 3 ongelukken gebeurd.

Aandacht nog nodig voor de afsluiting van de Verjaagde Ruiterweg. Zeker tijdens afsluiting
van het kruispunt bij de Hessenkar.
Dick Rooks bespreekt alle aandachtspunten met de gemeente Leusden.
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 14 mei 2019
9. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt
10. Sluiting
Om 22:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

