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Verslag van de vergadering van 10 december 2019  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Gisela Tossaint 
(penningmeester), John van Oosten, Thijs Ruitenbeek, Kick van Oosten, Dick Rooks, 
Afwezig : Rex Feenstra, Marion Cense, Anneke van Dijen, Monique vd Hengel, 
Gast(en): Marco Helmich, omgevingsmanager Hart van Achterveld, Rob Bannink 
(gemeente Leusden), Henri Schouten, Jeroen Leeflang, Elma van ’t Hoff, Jos Janssen, Wim 
van Ginkel 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Kort voorstelrondje met toelichting voor de komst 

  
 

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

• Werkzaamheden lopen iets achter op schema maar nog steeds planning 1 juli 
2020 oplevering; 

• Van 20/12 t/m 6/1/2020 Hessenweg helemaal open. Daarna start van de 
werkzaamheden mits weer het toelaat; 

• Ivm werkzaamheden in de Glind is het kruispunt van Ruurd 
Visserstraat/Hessenweg/Schoonderbekerweg langer open en gaat pas later dicht; 

• Klettersteeg: na hervatting van de werkzaamheden zal deze ook moeilijk te bereiken 
zijn. Aannemer is nog bezig met een oplossing;  

• Stedin heeft problemen met de stroomtoevoer naar de lantarenpalen. Daardoor 
veel storingen; 

• Mocht blijken dat er storing is dan zal er noodverlichting worden geplaatst; 
• Er komt een shutdown voor een groot deel van Achterveld. Edwin geeft aan dat dit 

tijdig aan ondernemers en huishoudens doorgegeven dient te worden. Gemeente 
Leusden geeft aan dat Stedin zijn eigen plan trekt. Edwin geeft aan dat dit niet 
acceptabel is en zal Wethouder Vos vragen druk uit te oefenen bij Stedin; 

• Door het openstellen van de Hessenweg richting Stoutenburg zijn de andere  
omleidingswegen weer (te) druk. De bewoners hebben melding gedaan bij de 
gemeente. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden; 

• Bus kan gewoon rijden door Achterveld. Binnen Leusden zijn de ritten wel 
aangepast; 

• De bus zal via de Klettersteeg rijden voor zolang als mogelijk; 
Oplossing moet worden gezocht voor bus vanuit richting Barneveld zodra de 
aansluiting Klettersteeg/Hessenweg wordt aangepakt (plaatsing duiker) 

• De klinkers voor de Roskam zijn van het type Silencio; 
• De opritten die te laag liggen zullen in overleg worden verhoogd door de gemeente; 
• Kerstverlichting zal vanaf 16:30 aan gaan (brandt 6 uur). Na de Kerst gaat de 

verlichting naar de ondernemers; 



 

 

• Parkeren bij de kerk is nog steeds gestoken, ondanks dat de parkeervakken in de 
langs richting zijn. Gemeente gaat hierop toezien; 

• Jeroen noemt dat de bewoners onvoldoende meegenomen zijn bij de aanpassingen 
in het ontwerp. Helaas is dat door personele veranderingen zo ontstaan. 

 
 

 
 4. Mededelingen 

- gesprek heeft plaats gevonden met wethouders Vos en van Beurden over huisvesting voor 
jongeren in Mastenbroek II 
- voorbereiding bijeenkomst met DAVA over wooncomplexen in MB2 is 11 december met 
Lucas Koch in de DOB 
- De bijeenkomst met bewoners en organisaties is 15 januari 2020 om 20:00 uur. 
Dorpsraad is van harte welkom! 
- Edwin is vrijdag aanwezig bij het afscheid van raadslid en oud wethouder Jan Overweg; 
- Dick en Edwin waren vrijdag 6-12 bij de opening van de Hessenweg (richting Stoutenburg); 
- Gisela en Yvonne gaan naar het OMWA op 28/1/2020. 
 

  
5.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Goedgekeurd. Geen opmerkingen  

 
 

6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :   

• Mail van Rijkswaterstaat over stand van zaken Hoevelaken;  
• Rapport Mobiliteit 2030 ontvangen ter beoordeling. Edwin heeft reactie verstuurd; 
• Mail over idee van Martin Mijnten voor overdekt skaten in Winkelcentrum. Henri 

bespreekt met Ronald mogelijkheden (ook schaatsen); 
 

 
Uitgaand :  
Reactie op rapport Mobiliteit 2030 
 

 
7.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
Daatselaarbeekje wordt niet goed onderhouden. Kick geeft door dat de gemeente direct 
gebeld kan worden 
 
Emelaarse weg/ Tiny Houses 

• Er is een andere oplossing gekozen voor de inrichting van het perceel. (2 huizen) 
• Tijdens het gesprek tussen bewoners Emelaarseweg en de bedenker van de 

plannen liepen de emoties hoog op.  
  

John geeft aan dat hij nog steeds geen voortgang heeft bij de houten trimtoestellen. Beste 
oplossing lijkt de media te benaderen. 

 
b. Verkeer en Veiligheid 
Ter voorbereiding op de afspraak met Wethouder en ambtenaar zullen Dick Rooks en Edwin 
Winterkamp de bijeenkomst met ambtenaren voorbereiden. 
 

 Versmalling Koningin Julianaweg 
• Belijning is gereed 
• Overige acties na project Hart van Achterveld 

 Overige zie punt 3 van het verslag 



 

 

 
c. Ruimtelijke ordening 

 Geen punten 
 
d. Stoutenburg 
Geen informatie. 

 
 

 
8. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 14 december 2019 
  

 
 9. Rondvraag 
 - gaat de Dorpsraad door. Gezien vele onderwerpen en enthousiasme is het antwoord: JA 
 - nieuwe onderwerpen kunnen zijn : bijeenkomst met sport, etc (thema avonden) 

- Jeroen heeft vraag over de afvalcontainers. Beste die na te vragen bij de gemeente 
Leusden 
- Gisela benadert O-Gen voor een afspraak. 
 

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


