VERSLAG DENKTANK ACHTERVELD
Aanwezig

:

Voorzitter denktank: Edwin Winterkamp
Leden denktank: John van Oosten, Kick van Oosten, Gisela Tossaint,
Johan Vrijhoef, , Afke Rond, Dick Rooks, Henri en Schouten, Anneke
van Dijen, Wim Baalman,
Ondersteuning van uit de gemeente : Izaak Boone, Joke vd Werf,
Jeanine Storm

Afwezig

:

Dimitri van Nimwegen, Philma Kraak, , Manon Gerritsen, Annet
Schaeffner-Aldenzee, Henk Brandsen, Yvonne Servaes, Wessel de
Groot, Jos Traa, Sophie van Roomen (LTO), Gerrit Tijmensen, Theo
Zwambag, Piet Taal, Arnold Meijer (Inbo), Frank Maas (Inbo), Frans
Bokdam, Hans Bolte (beide Fietserbond Leusden), Marion Cense

Datum

:

21 maart 2017

Betreft

:

Bijeenkomst denktank Achterveld ivm Verjaagde Ruiterweg

1. Welkom
Edwin Winterkamp heet iedereen welkom.

2. Bespreken verslag en stand van zaken acties nav Denktank
Het verslag van 7 maart wordt op 1 punt gewijzigd. Punt 4, sectie 4 wordt het wordt unaniem
verwijderd.

3. Aanpak verkeerscirculatie Verjaagde Ruiterweg (wijkje)
Jeanine presenteert de mogelijkheden.
De Denktank kiest voor optie 2. Indien noodzakelijk kan er gekozen worden voor aanvullende
maatregelen mbt parkeren in de Walter van Amersfoortstraat.
4 april is er een bewonersbijeenkomst van de 3 straten achter de afsluiting. De betrokkenen krijgen
deze week de uitnodiging voor de inloopsessie van 4 april in de Roskam.
Aansluitend zal de Denktank bij elkaar komen om de status van fase 1 te bespreken.

4. Communicatie
De volgende agenda wordt besproken. Dit is een door Edwin samengesteld overzicht uit diverse
bronnen (waaronder gemeente)
Communicatiekalender/stappenplan fase 2 Achterveld
Actie

datum

doel

Overleg met bewoners
wijkje achter Verjaagde
Ruijterweg

4 april 2017
19:30 – 20:30 in de Roskam

Consequenties bespreken
over afsluiting kruispunt met
Hessenweg. Welke
oplossingen 2 gepresenteerd

Toets projectgroep naar
wethouder

Uiterlijk 1 april

Commitment bestuurder

Aangepaste plan bespreken
in Denktank

4 april

Uitnodiging naar dorp voor
consultatie (persoonlijk en
via alle mogelijk analoge en
digitale middelen)

5 april

Denktank presenteert plan
aan het dorp

24 april 2017, 19:30 in

Uitnodiging
versturen/rondbrengen
week 11

è Plan kan
gerealiseerd worden
binnen de bekende
kaders
Alleen nodig als plan niet
akkoord is. Anders direct
door naar volgende stap

Draagvlak en input ophalen

Ons Gebouw

Ophalen en verwerken
reacties en zienswijzen
inwoners

Maand mei

Gedragen plan dat
aangeboden kan worden aan
het college

Denktank biedt plan aan
college aan

1e week juni

Instemming college

Presentatie inrichtingsplan
aan de gemeenteraad
(informeel)

22 juni

Instemming raad om verder
te gaan met de plannen

door Denktank
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5. Rondvraag
•

Rondmailen uitnodiging aan bewoners wijkje naar Denktank

•

Status brommers op Horsterweg -> gaan naar de weg (af van het fietspad)

•

Gehandicapten vertegenwoordigers betrekken bij plannen. Dit wordt meegenomen door
Beweging 3.0

•

Uitzoeken aansluiting fietspad Groot Agterveld. : dit dient meegenomen te worden door
Inbo

•

Eerste opzet communicatie naar dorp door Joke. Ideeën aandragen door Denktank voor
zondagavond bij Edwin.

•

Izaak geeft aan dat het plan goed ontvangen is door de provincie en dat er veel waardering
is voor de aanpak. Comfortabel en veilig is er genoemd
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