Dorpsraad Achterveld & Stoutenburg
www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl
e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Verslag van de vergadering van 10 februari 2020
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), John van
Oosten, Monique vd Hengel, Yvonne Servaas, Kick van Oosten, Dick Rooks, Thijs Ruitenbeek
Afwezig : Rex Feenstra, Marion Cense, Anneke van Dijen,
Gast(en): Marco Helmich, omgevingsmanager Hart van Achterveld, Rob Bannink
(gemeente Leusden), Wethouder Erik van Beurden en 50 bewoners van Achterveld en
Barneveld

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Tevens geeft hij aan dat eerst, kort, gesproken wordt over Hart van Achterveld en de
voorbereiding voor het thema van 10 maart verkeersveiligheid (in en rond Achterveld)

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Gasten
a. Hart van Achterveld
Marco Helmich (omgevingsmanager) en Rob Bannink (Projectmanager)
• Zijweg naar Groot Agteveld is voor veel automobilisten niet duidelijk. Project
kijkt naar mogelijkheden. Moet geen uitzondering worden met een bord. Zie
ook de volgende opmerking van de vorige vergadering
• Zijweg Laantje is niet duidelijk zichtbaar als zijweg met voorrang. Tzt worden
de borden geplaatst om de wijziging onder de aandacht te brengen
• De planning is dat het project voor de zomervakantie gereed is
• Vanuit St Josef (Jan Wijntjes) zijn er diverse opmerkingen over verbeteringen
voor de senioren en voetgangers. Het project (Marco) neemt contact op met
St Josef
• Is de weg langs de Moespot nu een uitrit of een zijweg. Gemeente Leusden
bekijkt de situatie
b. Verkeersveiligheid ter voorbereiding van 10 maart a.s.
Er worden diverse aandachtspunten genoemd:
• Fysieke maatregelen
• Handhaving
• Dorpsraad inventariseert vooraf een aantal onderwerpen
c. Wethouder Erik van Beurden over Windmolens in gemeente Barneveld
Zondag 9 februari 2020 zagen wij op Facebook het eerste bericht over het plaatsen van
de windmolens in gemeente Barneveld. Op zich was dit niet iets bijzonders voor de
Dorpsraad Achterveld en Stoutenburg. Anders werd het bij het lezen van de MER
(Milieu Effecten Rapportage).

NB De documenten staan op de site van de gemeente Barneveld.
Hierin staan 13 locaties genoemd en van deze 13 vallen om verschillende redenen de
oostelijke locaties af. Bij nadere bestudering grenzen er een aantal locaties aan
Achterveld.
De hoogte van de windmolens is 120 meter (as-hoogte). Daar komt nog bovenop de 60
meter van de wieken. Totale hoogte 180meter. Om een beeld te krijgen van de hoogte:
de Lange Jan in Amersfoort, die vanuit ver te zien is, is slechts 100 meter hoog.
De Dorpsraad heeft direct de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Leusden,
Erik van Beurden uitgenodigd voor het overleg van de Dorpsraad op 11 februari. De
wethouder was samen met 60 inwoners aanwezig. Veel vragen aan de wethouder die
helaas zelf ook overvallen was door de berichten over de windmolens. De gemeente
was vooraf niet geïnformeerd over de plannen van Barneveld. Veel bewoners zijn zeer
bezorgd over de gevolgen voor gezondheid, natuur en omgeving. Ook is iedereen
verontwaardigd over de manier waarop. Op geen enkele manier heeft de gemeente
Barneveld de inwoners van Achterveld geïnformeerd. Zeer verontrustend dat een
gemeente dit doet zonder bewoners van Achterveld te informeren en een bijeenkomst
te organiseren.
De Dorpsraad neemt contact op met gemeente Barneveld en zal aandringen op een
bijeenkomst in Achterveld. Tevens beraadt de Dorpsraad zich op acties indien nodig.
Daarnaast is het verzoek aan wethouder van Beurden gedaan om ons door een
deskundige te laten ondersteunen.
De voorzitter bedankt de wethouder Erik van Beurden en de bewoners voor
aanwezigheid en de goede discussies.
Veel bewoners verlaten de vergadering en de Dorpsraad gaat verder met de agenda.

4. Mededelingen
Gisela deelt het financiële overzicht 2019 uit. Afgesproken wordt dat Yvonne
namens de Dorpsraad een controle doet en indien akkoord tekent namens de
Dorpsraad.
5. Verslag vorige bijeenkomst.
Goedgekeurd.
Yvonne vraagt waar de informatie terug te vinden is over de thema’s. Die staan
vermeld in het verslag.
De vraag is hoe wij om gaan met in- en uitgaande mail? Hoe wordt deze bewaard en
is de mail voor iedereen inzichtelijk? Wordt een andere keer verder besproken.
Verder geen opmerkingen
6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen:
Brief van Marije Bakker over terugstorten bijdrage voor inhuren tbv 5 december.
Edwin bespreekt met organisatie hoe de huur verlopen is

Uitgaand:
Diverse mailtjes
7. Diverse activiteiten
a. Buitengebied
Gisela heeft contact met de provincie (mevr. Brouwer) over de plannen van de
provincie aangaande kleine kernen, natuurbehoud en OV.
b. Verkeer en Veiligheid
Versmalling Koningin Julianaweg
• Belijning is gereed
• Verlichting is niet voldoende. Rob Bannink neemt dit punt mee.
• Overige acties na project Hart van Achterveld
Punten worden verzameld voor de bijeenkomst van 10 maart a.s.
Punt van Gisela over de in/uitstapplaats van de regiobus wordt dan ook besproken.
c. Ruimtelijke ordening
Geen punten
d. Stoutenburg
Geen informatie.
e. Nieuwe activiteiten
Herhaling….
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 men 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 11 februari 2020
9. Rondvraag
- Politieke partijen komen 2 juni a.s.

- Johan noemt dat er bij de Fliert veel gedoe is over de mogelijke bouw van
appartementen.
10. Sluiting
Om 22:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

