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Verslag van de vergadering van 10 november 2015
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Anneke van Dijen, Johan
Vrijhoef, Yvonne Servaas, , Gisela Tossaint (penningmeester), Marion Cense
Afwezig : Kick van Oosten
Gast(en) : Ton Rolink (ivm Achterveld Zorgt) wethouder Jan Overweg, Wim van Ginkel en
Gerrit Kroeze
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Achterveld Zorgt, mogelijk zorgnetwerk
Edwin geeft uitleg over de reden achter dit onderwerp: hoe kunnen wij als dorpen zelf
onderling wat werk voor elkaar doen. Denk hierbij aan boodschappen doen. Klusjes doen,
mensen rijden etc. Door slim iets op te zetten vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Ton geeft hierna presentatie over “De kracht van het dorp” en werk in Austerlitz en een
soortgelijk initiatief in Doetinchem.
Aantal opmerkingen:
§ Samenwerken voor kwaliteit van leven
§ Regisseren en faciliteren
§ Creativiteit ontwikkelen op gebied van hulp aan elkaar
§ De kleine initiatieven koesteren
§ Betreft huishoudelijke hulp en dagbesteding. Beslist geen zorg
§ Er gebeurt al heel veel
§ Actief zijn al Zonnebloem, Ouderenbonden en OMWA
Dorpsraad spreekt af hier samen de schouders onder te zetten. Gedachten laten gaan over
mogelijkheden in Achterveld/Stoutenburg.
De volgende bijeenkomst spreken wij hier verder over.
Aanpak kan b.v. zijn: behoefte-onderzoek op dit moment maar ook naar wensen over 5 jaar.
Studenten inzetten is mogelijkheid.
Soort matchbeurs ontwikkelen via Achterveld.net of Sociaal Plein (nieuwe ontwikkeling
gemeente) waar vraag en aanbod vrijelijk kan worden uitgewisseld..
Denk wel na over verzekeringen. Gemeente wil aanvullend werken. Harmen van Zwol kan
ons hierbij helpen.
4. Mededelingen
Esveld: er ontstaan problemen voor de bewoners als gevolg van alle verkeersmaatregelen
die door Alliantie en WSL worden opgelegd. De ontsluiting van Groot Agteveld, fase 1 en 2
verkeer zal langs Esveld gaan. Onhoudbare toestanden voor de ouderen die voor voldongen
feiten komen te staan. Er is geen stoep (wordt inmiddels wel doorgetrokken richting de
hoofdingang).
Esveld blijft bestaan maar de naam als zodanig zal verdwijnen want de ontsluitngsweg wordt
hernoemd tot Groot Agteveldlaan en Esveld ligt aan die toekomstige weg. Vraag is hoe
Esveld - dat nu nog vermeld staat in alle Tomtoms - straks nog te vinden is.

De St.Josefbewoners hebben er eveneens last van. Bestuur van St.Josef geeft geen gehoor.
Ondanks toezeggingen twee jaar geleden zijn de tekeningen van alle veranderingen niet aan
bewoners van Wagenberg en Esveld, overhandigd. Tevens worden de parkeerplaatsen
benut door vreemden of medewerkers van St.Josef, terwijl er een grotere parkeerplaats
direct achter de nieuwbouw beschikbaar is..
Gemeente (Jan Overweg) zoekt uit of er gewerkt wordt aan een strukturele oplossing en
komt hier volgende week op terug.
Werkshop Werkatelier VVV Leusden heeft plaats gevonden. De vraag van de VVV aan de
dorpsraad over informatie over wandelwegen (vanwege mogelijke nominatie voor
wandelgemeente van Nederland) is al opgepakt door o.a. Gerrit Kroeze. Dit is al meegedeeld
aan de VVV. Wel is door de dorpsraad dringend aandacht gevraagd voor meer
parkeerplaatsen bij het organiseren van activiteiten, zeker in de dorpen.
Edwin heeft gesproken met Willemien de Graaf, teamleider van de afdeling Beleid.
Tevredenheid uitgesproken over de samenwerking. Daatselaarbeekje voorbeeld waar het
anders/beter kan.
5. Verslag vorige bijeenkomst.
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen
Betreft verslag bijeenkomst september en het verslag over de presentatie concept
wensplan verkeer van 6 oktober 2015.
6. Ingekomen/uitgegane stukken
In : Uitnodiging bruiloft Burgemeester. Edwin vertegenwoordigt de Dorpsraad
Uit : Wensplan verkeer naar wethouder v Beurden
7. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Wensplan Achterveld/Stoutenburg :
Zie bij mededelingen problematiek Esveld.
Gemeente vraagt onze voorkeur voor electrisch oplaadpunt. Voorkeur voor Moespot
(centraal).
Verlichting fietspad langs Asschatterweg (in Achterveld) dient nog geplaatst te worden.
b. Ruimtelijke ordening
geen nieuwe ontwikkelingen
c. Website & Facebook
Eind dit jaar zal de huidige host de site niet meer kunnen ondersteunen (te oud). Dat
betekent dat er een andere oplossing moet worden gevonden. Er is gekozen voor
Achterveld.net voor de bestanden e.d. en voor Facebook voor de directe communicatie.
Nieuwe site is inmiddels in de lucht. Medio december zal onze eigen site worden opgeheven
en zijn wij over.
8. Actielijst vorige vergadering
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst
9. Rondvraag
wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Sluiting
Om 22::00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

VERGADERSCHEMA 2015:
§ 8 december (bezoek WSL over Groot Agteveld)
VERGADERSCHEMA 2016:
§ 12 januari
§ 9 februari
§ 8 maart
§ 12 april
§ 10 mei
§ 7 juni (eerste dinsdag)
§ 6 september (eerste dinsdag)
§ 11 oktober
§ 8 november
§ 13 december

