Dorpsraad

Achterveld - Stoutenburg
Lid worden van de Dorpsraad? Doen!
In maart 2006 moet er een nieuwe Dorpsraad benoemd worden. Wilt u lid van de Dorpsraad worden?
Meld u dan aan vóór donderdag 15 december 17.00 uur bij:
Gerrit Kroeze tel 0342452649 of José Huurdeman tel 0334946519 of: dorpsraad@achterveld.net
Zes jaar geleden is de Dorpsraad in het leven
geroepen om de belangen van de bewoners van
Achterveld, Stoutenburg en het bijbehorende
buitengebied te behartigen.
De Dorpsraad is een formele adviescommissie voor
het college van burgemeester en wethouders en
geeft gevraagd en ongevraagd advies. Naast het
geven van adviezen, overleggen we regelmatig met
het College, de gemeenteraad en
vertegenwoordigers van de provincie. We bezoeken
fractievergaderingen van politieke partijen en
commissievergaderingen van de gemeenteraad.
Samen met de gemeente houden we jaarlijks een
dorpsschouw.
De resultaten van de inspanningen tot nu toe leest u
op de achterzijde.
Ook de komende jaren staan veel belangrijke punten
op de agenda waarbij de Dorpsraad haar inbreng zal
hebben. De Dorpsraad heeft wat in de melk te
brokkelen en dat moet zo blijven.
Daarvoor moeten we brede steun van de bevolking
hebben en ook uit een brede vertegenwoordiging
van die bevolking bestaan.
De Dorpsraad bestaat uit een gevarieerde groep
mensen uit Achterveld en Stoutenburg met
verschillende achtergronden, leeftijden en
interesses. De sfeer is open, ontspannen en
opbouwend en er wordt hard gewerkt. Eén keer in
de maand is er op dinsdag in de Moespot een
vergadering van de Dorpsraad (niet in de zomer).
Twee maal per jaar is er formeel overleg met het
college van burgemeester en wethouders.
Daarnaast zijn de dorpsraadsleden actief in
verschillende werkgroepen (bijvoorbeeld verkeer,
buitengebied, coöperatieterrein Achterveld).
Lid zijn van de Dorpsraad is niet alleen een nuttige
maar ook interessante tijdsbesteding. In korte tijd kan
veel worden geleerd over alle ontwikkelingen binnen
onze dorpen en het is natuurlijk ook een mooie
gelegenheid meer dorpsgenoten te leren kennen!
Dus, als u invloed wil hebben op de gang van zaken
binnen Achterveld en Stoutenburg, meld u aan!
Deze oproep is voor inwoners van Achterveld èn
Stoutenburg!
Wat is de Procedure naar nieuwe Dorpsraad.
Met de burgemeester hebben we afgesproken dat

we hem, net als de gemeenteraadsfracties, een
kandidatenlijst overhandigen.
De nieuwe zittingsperiode gaat in op dezelfde dag als
de gemeenteraadsverkiezingen, dus op 7 maart
2006. Daarbij gaan we er vanuit dat we voldoende
kandidaten hebben om met een deels nieuwe
Dorpsraad van start te gaan. Het is de bedoeling dat
de 12 plaatsen opgevuld gaan worden, waarvan 3
plaatsen door inwoners van Stoutenburg. Vanuit de
huidige Dorpsraad zijn 5 à 6 leden bereid een
nieuwe zittingsperiode in te gaan. Als er zich meer
dorpsraadsleden aanmelden dan er beschikbare
plaatsen zijn, overleggen we met de kandidaten en
gemeente om afspraken te maken over de verdere
procedure.
Wilt u nog wat weten? Neem dan contact op met
Gerrit of José (zie kader)
Of kom eens langs bij een van onze vergaderingen;
elke tweede dinsdag van de maand om 20.00 uur in
de Moespot. Een mooie gelegenheid om eens te kijken
hoe het er in de Dorpsraad aan toe gaat. Op dinsdag
13 december organiseren we van 20.00 uur tot 22.00
uur een open inloopavond met informatiemarkt (en
hapjes en drankjes) in de Moespot. U bent van harte
welkom!
Burgemeester De Vet: “Dorpsraad van grote
waarde voor de gemeente”.
De afgelopen jaren heb ik de Dorpsraad leren
kennen als een club mensen die zeer serieus willen
meedenken over datgene wat speelt in Achterveld en
Stoutenburg. College en Dorpsraad overleggen in
ieder geval twee keer per jaar met elkaar over alle
zaken die in beide dorpskernen spelen. Dit heeft
bijgedragen aan een betere communicatie. Ik ben
daar heel blij mee. De komende periode zullen we
dat overleg dan ook zeker voortzetten.
Waar ik ook blij mee ben is de manier waarop de
Dorpsraad de wisseling van de zittingsperiode
aanpakt. Ik vind het belangrijk dat iedere inwoner lid
kan worden van de Dorpsraad en ik wil u dan ook
graag oproepen om u kandidaat te stellen.
Drs. C.J.G.M. de Vet
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Wat heeft de Dorpsraad tot nu toe gedaan?
Er is op initiatief van de Dorpsraad een stuurgroep
coöperatieterrein opgericht. Met hulp van het
provinciale bureau “Schakels” -voor de
procesbegeleiding- is deze stuurgroep van start
gegaan. Ook op initiatief van de Dorpsraad is de
provinciale Utrechtse Vereniging voor Kleine Kernen
(UVKK) opgericht. Meer over beide onderwerpen leest
u in de nieuwsbrief. De jaarlijkse dorpsschouw levert
altijd weer veel en direct resultaat. Kleine ergernissen
zoals een slechte bestrating, worden snel verholpen.
Maar ook de grotere problemen krijgen hier de
aandacht: zo komt er spoedig een verlichtingplan voor
de Hessenweg.
De Dorpsraad is een adviesorgaan van het college. Op
deze wijze zijn wij ons steeds meer gaan profileren. Het
afgelopen jaar hebben wij de volgende adviezen
gegeven:
Adviezen van de Dorpsraad:
Landgoed Emelaar
Voor wat betreft het nieuw aan te leggen landgoed
Emelaar adviseerden wij om de varkensstal niet te
slopen omdat de gevel karakteristiek is voor deze
streek. De varkensschuur blijft inderdaad staan.
Wij adviseerden voorts om de twee oversteek- plaatsen
op de Emelaarseweg te markeren en aan weerszijden
waarschuwingsborden te plaatsen.Verder hebben we
nog enkele aandachts- punten over het beheer van
het terrein, en (kantoor)functies gegeven. Ook
adviseerden we het project te evalueren en we
plaatsten enkele kritische kanttekeningen. De volledige
tekst kunt u vinden op de website www.achterveld.net
(kies: sociaal-service, bestuurlijk, dorpsraad).
De leden van de raadscommissie Ruimtelijke Inrichting
hebben in de vergadering van 1 sept. jl. zeer positief
gereageerd op onze adviezen.
Zwembad De Glind
Geen adviesbrief maar een ingediend projectvoorstel
bij het LOP; het Landschaps Ontwikkelings Plan. Dit
LOP betreft 8 gemeentes, waaronder Leusden en
Barneveld. Tot 1 sept jl. was het nog mogelijk projecten
in te dienen. Wij hebben het behoud van het zwembad
De Glind evt in samenhang met een nog aan te
leggen camping in de omgeving, als project ingediend.
Klompenpaden
We hebben een adviesbrief geschreven waarin we
adviseerden om op de klompenpaden geen honden
toe te laten. Hiermee wordt besmetting van de ziekte
neospora bij vee, mogelijk veroorzaakt door
hondenuitwerpselen, voorkomen. Overlast van
loslopende honden zou dan ook voorbij zijn. Deze
maatregel wordt niet ingevoerd. Wel moeten honden
aangelijnd zijn.

Groendepot
Voor het groendepot aan de Jan v Arkelweg hebben
wij geadviseerd er hekken omheen te plaatsen in
combinatie met openingstijden. Het depot is nu
gesloten, maar er worden nog plannen ontwikkeld om
tot een definitieve en voor iedereen aanvaard- bare
oplossing te komen (zie info nieuwsbrief)
Emelaarseweg
Het allereerste advies van de, toen nog voorlopige
dorpsraad, ging over het verbeteren van de uitgereden - kanten van de Emelaarseweg. Dit
vanwege de onveilige situatie voor fietsers. Wij stelden
voor grastegels te plaatsen op de plekken waar het
puin steeds wordt weggereden en waar de weg hoger
ligt dan de berm. Dit advies is nog steeds actueel.
Veiligheid en overlast
In januari 2005 stuurden wij de burgemeester een
brandbrief over de veiligheid en overlast door vuurwerk
in Achterveld. Inmiddels hebben wij geadviseerd om op
zeer korte termijn actie te ondernemen en dit
onderwerp op te nemen in het integraal veiligheidsplan
van de gemeente. De gemeente komt met een
actieplan.
Fietspad Asschatterweg
De Dorpsraad werd advies gevraagd over het evt
aanleggen van rode fietsstroken langs de
Asschatterweg. Wij hebben geadviseerd dit niet te
doen. Maar het geld te reserveren voor het
voorbereiden van het realiseren van een vrijliggend
fietspad. De rode stroken zijn desondanks toch
aangelegd. Wat het wel heeft opgeleverd is dat er nu
een actief beleid gevoerd wordt om te komen tot de
aanleg van een vrijliggend fietspad.
Grote projecten
Wij hebben u in eerdere nieuwsbrieven al op de
hoogte gebracht van de inhoud van onze andere
adviezen. Het betreft adviezen voor het project “De
Schammer”, het project “Binnen in het Buitengebied” en
het Beeldkwaliteitsplan voor de bebouwde kom van de
Hessenweg in Achterveld. Bij deze grote projecten
heeft de Dorpsraad een duidelijke inbreng.
Wat gaat de Dorpsraad in de toekomst doen?
De Dorpsraad wil verder gaan op de ingeslagen weg en
het college adviseren over zaken die in Achterveld en
Stoutenburg spelen. Om dat goed te kunnen doen
hebben we uw meningen en wensen nodig. Daarvoor
doen wij regelmatig een beroep op u, door hier naar te
vragen in de nieuwsbrief of middels een enquête.
Om als Dorpsraad goed door te kunnen gaan is het
van belang dat de taken verdeeld kunnen worden. Het
streven is om tot een maximale bezetting te komen.
Onze slogan is dan ook:
Lid worden van de Dorpsraad? Doen!

