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Verslag van de vergadering van 4 juni 2019  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Gisela Tossaint 
(penningmeester) , Dick Rooks, Anneke van Dijen, Monique vd Hengel, Marion Cense, 
Afwezig : Rex Feenstra, Kick van Oosten, John van Oosten, Thijs Ruitenbeek, 
Gast(en): Marco Helmich, omgevingsmanager Hart van Achterveld, Nijs Keppel en Richard 
van Rhee, Frans Kerkhof, Rudi Varekamp (voorzitter VvE), Ilse van Hamersveld en Britt 
Noordland (ivm M2) 
 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Kort voorstelrondje. 

  
 

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

• Donderdag 6/vrijdag 7 juni wordt het asfalt gedraaid, ook op de kruising 
• Handhaving is iets vaker aanwezig 
• Metingen van de snelheden zijn iets lager (41 -> 39 km/uur) 
• Wel meer verkeer dan voorheen 
• Verzoek om in bocht bij Verjaagde Ruiterweg/WvAmersfoortstraat een spiegel te 

plaatsen als hulpmiddel voor het verkeer. Haakse bocht onoverzichtelijk 
• Verzoek om de verwijzingsborden vriendelijker te maken (niet dorp afgesloten…) 
• Winkels hebben een flinke omzetderving 
• Er wordt veel gedaan door de aannemer, dorp, Dorpsraad etc. Echter het 

doorgaande koopververkeer is een stuk minder. Advies: Dorpsbewoners doe je 
boodschappen wat vaker in het dorp! En acties combineren. Bijvoorbeeld bij de Kelk 
bloemen kopen voor de avond4daagse 

• Dorpsraad gaat juli een extra avond organiseren voor ondernemers: Welke acties 
kunnen we gezamenlijk doen 

• Bouwvak aannemer week 32 t/m 34. De Hessenweg is dan open (ook ivm Tour de 
Junior)  

 
 

b. Mastenbroek II 
• Overzicht van Gisela besproken, aanvullingen zijn: 
• Speelplaats voor alle leeftijden 
• Creëer een plein 
• Plaatsing afvalcontainers slim 
• Wandelpaden en honden uitlaatplaatsen 
• Veel starterswoningen, zeker ook in de huursector 
• Meer openbaar groen 



 

 

• Stimuleer gebruik van winkels 
• Probeer gebruik te maken van EU subsidies 

 
Daarnaast vragen Ilse en Britt speciale aandacht voor woningen voor jongeren uit 
Achterveld. Er zijn (bijna) geen woningen voor startende jongeren uit Achterveld. Zowel 
vragen over het beleid als het gebrek aan woningen.  
Dorpsraad zet dit onderwerp op de agenda! Het is namelijk een veel gehoord probleem. 
 

 
 4. Mededelingen 

• Gesproken over de Blaashal/ MHCL en de omwonenden. Aandacht gevraagd voor 
de problematiek 

• Vraag over hoe te communiceren over winkels in App. Loopt via de app zelf of via 
Marco Helmich 

• Bijdrage gemeente Leusden is ontvangen 
 

 
5.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Goedgekeurd. Geen opmerkingen  

 
 

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

 
7.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
Geen aanvullende informatie. 
Marion en Gisela zijn naar de opening van het Vilderskerkhof (Emelaarseweg) op 23 mei 
geweest. Leuke bijeenkomst. 
 

 
b. Verkeer en Veiligheid 
Versmalling Julianaweg: Er is nog steeds geen terugkoppeling van Gertjan Rijpstra. Duurt 
erg lang! Dick vraagt na. 
 
Tevens was er de vorige bijeenkomst de vraag van Thijs voor aandacht van de aansluiting 
Emelaarseweg/Jan van Arkelweg/Klettersteeg. Er zijn de laatste tijd 3 ongelukken 
gebeurd. 
Besproken met de gemeente Leusden. De gemeente zoekt het uit. Helaas nog geen 
terugkoppeling. Dick vraagt na.  
 
Aandacht nodig voor druk verkeer via de Verjaagde Ruiterweg: uiterst smalle weg in 
combinatie met geparkeerde auto’s. Zeker tijdens afsluiting van het kruispunt bij de 
Hessenkar. 
Dick Rooks heeft alle aandachtspunten met de gemeente Leusden besproken. Helaas duurt 
de reactie de laatste tijd wat langer dan wij gewend zijn. 
 

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



 

 

Dorpsplein 
Rudi (voorzitter VvE) geeft aan dat de VvE het Dorpsplein aantrekkelijker wil maken door 
meer marktkramen op het plein. Dit moet niet leiden tot extra problemen bij de bestaande 
ondernemers. Aantal zijn al akkoord. Hangt ook af van welke marktkooplieden komen.  
Wordt onderzocht. Rudi vraagt na bij de marktkooplieden.  
Edwin bespreekt dit idee met Izaak Boone. 
 
Aanvullend probleem is dat de huidige geparkeerde auto’s het plaatsen van de 2 kramen nu 
al lastig maken. Wordt opgelost als er een marktverordening komt maar een dergelijke 
verordening komt pas als er (in totaal) 5 kramen zouden staan. 
Wenselijk dat er op zaterdag meer ruimte is voor de kramen. Maakt het plein ook 
aantrekkelijker. 
Tevens meer dorpse activiteiten op het plein: Tour, avond4daagse, rommelmarkten etc. 
Rudi en Edwin pakken het samen op. 
 
 
d. Stoutenburg 
Geen informatie. 

 
 

e. Nieuwe leden 
Loopt, wel aandacht nodig. 

 
 
 
8. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 4 juni 2019 
  

 
 9. Rondvraag 

Komen er speelterreinen voor jeugd van 5-12 in Groot Agterveld. Dit is wenselijk voor de 
wijk. Nu moeten ze de Hessenweg oversteken. Dat is te gevaarlijk met het verkeer. 
 

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


