Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg

www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl
e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Verslag van de vergadering van 9 mei 2017
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), John van Oosten, Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Yvonne Servaas, Kick van Oosten, Anneke van Dijen, Marion Cense, Thijs
Ruitenbeek (sfeer proeven)
Afwezig :, Wessel de Groot (nieuw Dorpsraadlid),
Gast(en) Nijs Keppel (inwoner Achterveld)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De vergadering start helaas na 20:30 wegens het uitlopen van het vorige overleg.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
Geen mededelingen
4. Verslag vorige bijeenkomst.
Marion Cense was afwezig
Thijs Ruitenbeek was aanwezig
Er waren ongeveer 10 meldingen in 2016 gedaan bij de gemeente. De Dorpsraad wil
stimuleren dat mensen zelf bellen als er wat verbeterd dient te worden aan straat en groen.
De dorpsraad zal hiervoor reclame gaan maken (gedacht wordt aan Trefpunt, website,
Facebook etc..
Tevens zullen flyers worden gemaakt (bij Spar neerleggen) over de informatie die in de
vorige vergadering door Ben Hagen (Politie) en BOA is verstrekt.
(actie Yvonne).
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
• deelname aan vredesweek in september. Doen wij als Dorpsraad niet aan mee
• uitnodiging bekend maken wandelgemeente van het jaar 2017. Marion gaat hier
naar toe
Uitgaand : geen
6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Er zijn nog steeds klachten over het fietspad aan de Julianaweg. Verlichting rond de
oversteek is nog steeds niet voldoende en het fietspad ligt te laag (regenval).
Dit is opgepakt door Jeanine Storm van Gemeente Leusden. Resultaat is nog niet bekend.

Johan wordt contactpersoon naar de gemeente toe voor infra en groen. Dit moet nog
verder ingevuld worden.
Er is gecontateerd dat er veel honden loslopen bij de Modderbeek. Mensen zijn hierop
aangesproken. De oplossing is nog niet in zicht.
Blaashal: er is uitgebreid gesproken (voorafgaand aan de Dorpsraad) met omwonenden,
gemeente, MHC Leusden en Dorpsraad over geluidsoverlast en de plaatsing van de
Blaashal. Vervolgafspraak is gemaakt (29 mei om 20:00 uur bij MHC) en een bezoekje aan
een blaashal.
Denktank:
Er moet nog een totaalplan komen voor de verkeersproblemen in het wijkje van de
Verjaagde Ruiterweg. Dit staat los van de Denktank. Wel dient dit later van het jaar
opgepakt te worden door de Dorpsraad.
b. Ruimtelijke ordening
Asbest: de beschikking is nu afgegeven. Edwin heeft nagevraagd waarom het zo lang heeft
geduurd. Reactie nog niet ontvangen.
c. Stoutenburg
Rex en Edwin hebben de gemeente benaderd om grote wijzigingen in Stoutenburg vooraf te
bespreken met Dorpsraad en Rex. De gemeente komt hier binnnenkort op terug.
Antwoord is nog niet binnen.
8. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst.
9. Rondvraag
Thijs meldt dat het ophalen van het tuinafval niet goed is georganiseerd. Oorzaak ligt bij de
zwakke ondergrond van Wagenberg: de grote afvalophalers zijn te zwaar. Ook een
experiment met kleinere ophaalauto’s is om onbekende redenen na een half jaar gestopt.
De bewoners (meestal ouderen, soms niet goed ter been) moeten nu met de afvalbakken
naar een centraal punt lopen en daar zelf hun container legen..
Edwin bespreekt dat met de wethouder.
10. Sluiting
Om 22:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

