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Verslag van de vergadering van 14 januari 2020  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), John van 
Oosten, Anneke van Dijen, Monique vd Hengel, 
Afwezig : Rex Feenstra, Marion Cense, Thijs Ruitenbeek, Kick van Oosten, Dick Rooks, 
Yvonne Servaas 
Gast(en): Marco Helmich, omgevingsmanager Hart van Achterveld, Rob Bannink 
(gemeente Leusden), Jeroen Leeflang, Jos Janssen, Nijs Keppel, Jan Leermakers 
 
 
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 zijn weer begonnen 
• Werken vanaf Ruud Visserstraat 2 kanten op 
• Deel naar Barneveld: in opdracht van Stedin verwijdert andere aannemer 

oude kabels en worden nieuwe kabels gelegd    
• Gemeente is niet op de hoogte van de planning van Stedin/aannemer 
• Er ontstaat een discussie of de gemeente niet actiever dient te zijn 
• Nazorg bij beplanting is afgesproken (bij planten die niet aanslaan) 
• Nog niet alle plantsoenen zijn ingeplant 
• De keien recht tegenover de Hessenkar liggen wat dicht tegen de weg. 

Aanwezigen denken er verschillend over. Uiteindelijk blijft het zo liggen 
• Op aantal plaatsen zijn bestaande heggen (bij particulieren) te breed. 

Gemeente zal het aangeven bij de bewoners 
• (midden)stenen in fietspad uit Verjaagde Ruiterweg zijn hoger dan de rest. 

Aannemer kijkt ernaar 
• Verlichting is nog niet overal in orde. Edwin heeft de locaties doorgegeven (na 

de vergadering) 
• Zijweg Laantje is niet duidelijk zichtbaar als zijweg met voorrang. Tzt worden 

de borden geplaatst om de wijziging onder de aandacht te brengen 
 

 
 4. Mededelingen 

- Nieuwjaarsrecepties (Ons Gebouw en Huis van Leusden). Dorpsraad heeft beide 
bezocht; 
- De bijeenkomst met bewoners en organisaties is 15 januari 2020 om 19:30 uur.  
- 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 Henri Schouten over thema’s 
• Mail van Jos Janssen over Energiecoöperatie 

 
 
Uitgaand:  
Diverse mailtjes 
 

 
7.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
Gisela heeft O-gen gebeld over samenwerking. 
Afspraak moet nog worden gemaakt. Aanhouden. 
 
b. Verkeer en Veiligheid 
Ter voorbereiding op de afspraak met Wethouder en ambtenaar hebben Dick Rooks 
en Edwin Winterkamp de bijeenkomst met ambtenaren voorbesproken. 
 

 Versmalling Koningin Julianaweg 
• Belijning is gereed 
• Verlichting is niet voldoende. Rob Bannink neemt dit punt mee. 
• Overige acties na project Hart van Achterveld 

 
 

c. Ruimtelijke ordening 
 Geen punten 

 
d. Stoutenburg 
Geen informatie. Rex benaderen om aanspreekpunt voor Stoutenburg te vragen.  

 
e. Nieuwe activiteiten 
de Dorpsraad het dorp in!  
Bijvoorbeeld met de volgende thema’s: 
- Sport en spel (bv. Avanti-SVA-Schietvereniging-Tennis, Tour de Junior enz),  
- Zorg(bv. 3.0, DAVA, Heelkom, Klein Agteveld, Amerpoort, EHBO),  
- Bedrijfsleven klein (bv. middenstand, winkeliers, Horeca),  
- Bedrijfsleven groot (bv. de Fliert, Mechan Groep, bakker Kletersteeg)  
- Recreatie en natuur (bv. Groot Zandbrink, Utrechts Landschap Stoutenburg),  
- Gezelligheidsverenigingen (bv. Puupenkoppen, Ankervelders, Ach en Wee, 

Zonnebloem) 
 

Onderwerpen zouden kunnen zijn: kennismaken met elkaar, vergunningen (tour, sint, 
carnaval), subsidies aanvragen, hoe kunnen we elkaar versterken, dorpsagenda 
zodat er geen overlap is, problemen met vinden bestuursleden, werving nieuwe 
leden, tevreden met huisvesting? Hoe gaat jullie groep om met privacy, 



 

 

reconstructie een succes of niet? Promotie Achterveld, openbare bewegwijzering, 
hoe is uw bedrijf te vinden op sociale media enz) 
Verantwoordelijke wethouder uitnodigen op zo’n avond. Een thema-avond per half 
jaar plannen. 

 
 
8. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 14 januari 2020 
  

 
 9. Rondvraag 

- Gisela maakt financieel jaaroverzicht 2019 
- Jos vraagt wat de mening is van een Energie corperatie voor plaatsing van 
zonnepanelen op de oude bieb (DOB) en de sporthal. Edwin verwijst naar 
aanwonende aan de Hessenweg.   
- Stort/service kosten zijn sterk gestegen. Bij bijeenkomst met de politiek dit aan de 
orde stellen 
 

 
10. Sluiting 
Om 21:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


