Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg
§
§

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

Verslag van de vergadering van 10 februari 2015
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Kick van Oosten, John van Oosten, Yvonne Servaas
Afwezig : Marion Cense, Dimitri van Nimwegen, Anneke van Dijen
Gast(en) : Engelien de Jong (VVV Leusden)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.

3. Overleg met Engelien de Jong (VVV Leusden) over toerisme in onze dorpen
• locatie bibliotheek Leusden (Hamershof)
• bestaan uit vrijwilligers
• zijn zeer actief voor de gemeente Leusden
• er zijn nog geen partners van de VVV Leusden in Achterveld
• vraag hoe wij partners kunnen realiseren uit de locale horeca en bedrijven gericht
op toerisme
• Dorpsraad noemt aantal attracties :
o Daatselaarbeekje
o Rondtocht met boot (op traktor)
o Uilenvereniging
o Klompenpaden
o Etc
• Parkeerplaatsen zijn een belangrijk aandachtspunt. Bij mogelijk voor toerisme te
ontwikkelen attracties zijn er geen of weinig parkeerplaatsen. Moet worden
opgenomen in Verkeersplan!
• Er is een boekje Route.nl met aantal fiets- en wandeltochten rond Achterveld
• Er worden recreatiekranten uitgegeven
• Toerisme staat nog erg in de kinderschoenen
• Tbv steunpunt in Achterveld een thema-avond organiseren. Uitnodigen locale
horeca, wethouder(s), bedrijven gericht op toeristen etc. Dit samen met gemeente
Leusden. Thema kan zijn : Leusden beleef je natuurlijk in Achterveld!

4. Verslag vorige bijeenkomst.
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen

5. Ingekomen/uitgegane stukken
Uit : Inspraak loop van Modderbeek en Aanvraag subsidie
In : afwijzing aanvraag subsidie

6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
• Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg
Aanpak is geformuleerd. Werkgroep gaat knelpunten verzamelen.
Izaak wordt geinformeerd
Planning is mei een bijeenkomst met inwoners van Achterveld
b. Ruimtelijke ordening
Geen opmerkingen
c. Website & Facebook
Anneke vragen of zij Facebook wil gaan bijhouden in overleg met Dimitri zoals b.v. bij acties
dorpsraad tbv verkeerplannen.
8. Actielijst vorige vergadering
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst
9. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt

10. Sluiting
Om 22:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

VERGADERSCHEMA 2015:
§ 10 maart
§ 14 april (Izaak Boone)
§ 12 mei
§ 9 juni (gemeente over Wateroverlast, terugkoppeling)
§ 8 september
§ 6 oktober (let op afwijkende datum)
§ 10 november
§ 8 december (bezoek WSL over Groot Agterveld)

