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Verslag van de vergadering van 3 september 2019  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Gisela Tossaint 
(penningmeester) , Anneke van Dijen, Monique vd Hengel, ijs Ruitenbeek, Kick van Oosten 
Afwezig : Rex Feenstra, , John van Oosten, Marion Cense, Dick Rooks, 
Gast(en): Marco Helmich, omgevingsmanager Hart van Achterveld, GeertJan Rijpstra 
(gemeente Leusden), Rob Bannink (gemeente Leusden), Nijs Keppel, Henri Schouten, Jos 
Janssen, Anneke Eggenkamp en Leen Keizer 
 
 
 
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) en Rob Bannink (Projectmanager) 

• Verjaagde Ruiterweg is dicht en zal voor auto’s definitief dicht blijven; fietsers 
kunnen wel gebruik blijven maken van de weg  

• Fietspad naast werkzaamheden wordt smaller gemaakt om auto’s meer te weren  
• Planning is dat medio november de bebouwde komgrens (richting Stoutenburg) is 

bereikt 
• Daarna wordt het laatste gedeelte fietspad aangepakt. Fietsers tijdelijk over de weg 

(met afzetting) 
• Lopen iets achter op planning 
• Stroomkabels zijn erg slecht en worden daarom (laat) vervangen 
• 1/7/2020 planning dat project gereed is 
• 4/10 is het project ter hoogte van Mechan Groep 
• Ondernemers hebben niet/nauwelijks aangegeven dat er behoefte is aan een 

bijeenkomst. Daarom individuele benadering. Later die avond wordt door 
aanwezigen aangegeven dat de ondernemers moedeloos geworden zijn. De 
wegwerkzaamheden in alle hevigheid en de stroomstoringen zijn (te) veel van het 
goede! 

• In het project zullen ook haaientanden worden toegepast in 30km zone. Dit om 
duidelijk te maken dat er voorrang verleend dient te worden  

• Bewoonster Emelaarseweg geeft aan dat er zeer onveilige situaties ontstaan door 
hard rijdend sluipverkeer en door de slechte bermen (ongelijke hoogte tov weg en 
gaten tussen asfalt en grasbetonblokken. De gemeente geeft aan dat er een korte 
termijnoplossing komt maar ook een op langere termijn. Woensdag 4/9 heeft de 
gemeente het volgende doorgegeven: 

o Beheer gaat op korte termijn (deze of volgende week) de bermen waar 
nodig uitvullen en plaatst borden ‘gevaarlijke berm’ 

o Er wordt een Smiley geplaatst op de Emelaarseweg van A'veld richting 
Stoutenburg 



 

 

o Er worden een tweetal drempels aangebracht met ondersteunende 
bebording 

o Wij gaan de politie vragen of men iets voor ons kan betekenen op de 
Emelaarseweg (posten of snelheidscontrole) 

 
 

 
b. Emelaarse weg 

• De aansluiting Emelaarseweg op de Jan van Arkelweg wordt aangepakt 
• Het zicht wordt door snoeien verbeterd 
• Er komt een wit vierkant op de weg om kruispunt aan te geven 
• Er komt zodra de weg dicht kan (ivm Hart van Achterveld) een plateau 

 
 

c. Versmalling Koningin Julianaweg 
• Het voorstel is klaar 
• Start met aanbrengen van belijning 
• 16/9 bebording aanpassen 
• Oktober de bestrating 
• Verlichting duurt iets langer en komt tot en met de bebouwing 

 
d. Versmalling Koningin Julianaweg 

• DOB (De Ouwe Bieb) aanpassing straat en groen 
• Aankleding mooier 
• Dienen de banken geplaatst te worden of bij King Arthur Groep? 
• Iedereen vindt het een mooie oplossing; met dank aan Gerard Smids 

 
 
 4. Mededelingen 

Geen mededelingen 
 

 
5.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Goedgekeurd. Geen opmerkingen  

 
 

6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :   
Kern met Pit 
 
Uitgaand :  
geen 
 

 
7.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
Daatselaarbeekje is de sloot nog niet uitgebaggerd. Edwin geeft dat door 
Aantal bomen langs fietspad Asschatterweg zijn dood. Gisela geeft het door aan de juiste 
afdeling 
 

 
b. Verkeer en Veiligheid 
Zie punt 3 van het verslag 
 

 



 

 

c. Ruimtelijke ordening 
Geen informatie 

 
 
d. Stoutenburg 
Geen informatie. 

 
 

e. Nieuwe leden 
Loopt, wel aandacht nodig. 
 
 
8. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 3 september 2019 
  

 
 9. Rondvraag 

Henri geeft aan dat 75 jaar bevrijding in 2020 groots gevierd gaat worden. Veel 
organisaties doen mee. 
Activiteiten zijn (onder andere): 
Feestboekje, dorp versieren, nieuwe monumenten, expositie, fietstocht, optocht, herdenking 
in kerk, bevrijdingsvuur, concert etc. 
 
Gisela vraagt naar de mogelijkheden die de provincie voor Achterveld heeft. Edwin vraagt 
het na. 
 

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


