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Verslag van de vergadering van 13 mei 2014
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Kick van Oosten, John van Oosten, Yvonne van de Maal
Afwezig : Martijn van den Berg, Marion Cense, Dimitri van Nimwegen
Gast(en) : Ab Zandbergen en Hans Reijnen (Vereniging Buurtbus Barneveld Nijkerk) en
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Buurtbus (Barneveld Nijkerk)
De consessiehouder is verplicht de buurtbus te laten rijden
De vereniging Barneveld – Nijkerk rijdt de buurtbus, o.a.lijn 509. De bezetting is goed,
bovengemiddeld (26.000-27.000 reizigers per jaar). De vereniging is zeer tevreden.
Sociaalminimum is 7200 reizigers. (Noot red.: eind van dit jaar nieuwe concessie-uitgave)
De dienstregeling en de route wordt niet veranderd. Na Leusden wordt via Hoevelaken naar
Nijkerk gereden. Het is een uursregeling.
De breedte van de nieuwe Asschatterweg lijkt een aandachtspunt (5m breed). De
vereniging overlegt dit aspect met de gemeente.
Vragen aan de Dorpsraad :
De vereniging ondervindt hinder tijdens de Tour de Junior
En zijn er bewoners uit Achterveld die willen rijden?
Advies n.a.v. deze vraag: gebruik Facebook
(toevoeging redactie bij navraag: totale aantal vrijwilligers op buurtbussen in Gelderland:
1600 rijders.)
4. Mededelingen
Aandacht voor afwezigheid van Dimitri. Edwin overlegt met Dimitri.
Gisela doet verslag van een bijeenkomst in de Moespot, georganiseerd door het bestuur. De
huurders konden op- en aanmerkingen maken en aandachtspunten te berde brengen.
5. Verslag 8 april 2014
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen
6. Ingekomen/uitgegane stukken
geen
7. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
• verdeelstation gasleiding wordt verplaatst (ivm aanpassen veiligheidsvoorschriften) naar
weiland aan zuidzijde van Hessenweg. Plaats vlakbij de Emelaarseweg
• Veiligheid is besproken met de wijkagent

b. Ruimtelijke ordening:
Dorpsraad heeft geen punten. Edwin overlegt met Renger over punten van de gemeente
Leusden
c. Website
• Welzijn Leusden biedt organisaties hulp aan om gratis een site te bouwen. Gisela neemt
contact op
8. Actielijst vorige vergadering
Zie hiervoor bijgewerkte actielijst.
9. Rondvraag
- Zijn er leden die willen stoppen met de Dorpsraad : op dit ogenblik niet
- Met Hemelvaart Autocross in de Glind
- Er staat een gedenkbordje in het dorp (gevallenen in WO2). Inmiddels door ouderdom
nauwelijks meer te lezen. Johan gaat dit na en bekijkt de mogelijkheden om het te laten
opknappen.
10. Sluiting
Om 21:55 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

VERGADERSCHEMA 2014:
! 10 juni
! juli en augustus geen overleg
! 9 september
! 14 oktober
! 11 november
! 9 december

