Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg

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

Verslag van de vergadering van 9 januari 2018
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Johan Vrijhoef, Gisela Tossaint
(penningmeester), Kick van Oosten, Anneke van Dijen, John van Oosten, Marion Cense
Afwezig : Thijs Ruitenbeek, Rex Feenstra, Yvonne Servaas, Wessel de Groot (voor langere
tijd)
Gast(en): Wim van Bekkum (inwoner Achterveld)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt aangevuld met de volgende onderwerpen:
- Punt 4 toevoegen verslag bijeenkomst 12 december 2017
- Punt 4 toevoegen jaarverslag
- Punt 6 toevoegen Debat 20 februari 2018
3. Mededelingen
- Johan en John nemen voor het laatst deel aan de Dorpsraad. Johan blijft voor
activiteiten buiten voor het verkeer benaderbaar. John blijft nog wel komen zolang
Wessel niet aanwezig is. Edwin bedankt beiden voor hun enorme inzet en bijdrage aan
de ontwikkeling van de Dorpsraad.
Tevens doet Edwin de oproep om te zoeken naar nieuwe leden. Mensen die de
ontwikkelingen van Achterveld en Stoutenburg een warm hart toedragen en zich
hiervoor willen inzetten.
- Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de Dorpsraad genoemd als 1 van de 3
genomineerden voor de Pluim van de gemeente Leusden.
Historische Kring Leusden is de terechte winnaar van de pluim!
De Dorpsraad is trots op de nominatie. Het geeft duidelijk aan dat de ingeslagen weg
van een paar jaar geleden de goede richting op is.

4. Verslag vorige bijeenkomst.
- Verslag van 14/11 geen opmerkingen
- Verslag van 12 december geen opmerkingen (Edwin geeft Jose Huurdeman de
informatie door van WSL en Alliantie)
- Jaarverslag : Een mooi overzicht van onze activiteiten. Edwin zet het verslag op de site
en mailt het naar de gemeente.

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
- Uitnodiging voor deelname aan de Toekomst van Leusden op 16/1. Gisela en Edwin
gaan hier samen naar toe
- Uitnodiging voor OMWA op 30/1. Gisela en Edwin gaan hier naar toe
- De Dorpsraad heeft een bijdrage ontvangen van de gemeente Leusden. Hierdoor
kunnen wij onze activiteiten weer voor de komende 2 jaar vervolgen.
Uitgaand : geen
6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Hessenweg BuBeKo
De weg is bijna klaar/opgeleverd.
Wij zijn tevreden over de vermindering van het lawaai, de uitstraling en het lijkt dat de
gemiddelede snelheid lager is. Pieken zijn er helaas nog steeds.
Wij hebben nog wel de volgende vragen:
a. Er is een flink hoogteverschil op een aantal plaatsen tussen fietspad en de weg
b. De grasstenen zijn smaller dan de berm
c. Kunnen er een paaltjes met ijzerdraad geplaatst worden in de berm
d. Er blijft vuil liggen op het fietspad: vraag: Kan het fietspad beter schoongehouden
worden?
e. Wanneer gaan de bromfietsers op de rijbaan rijden
f. De drempels zijn afwijkend van de Asschatterweg. Is er inmiddels onderzoek naar
gedaan?
g. Terugplaatsen blauwe herten op de juiste plaatsen
Denktank:
Er is veel gedoe rond de toekomstige bestrating in het dorp. 9/1/2018 is er overleg
geweest tussen Denktank, Actiegroep en gemeente Leusden. Lijkt erop dat er een
compromis bereikt is:
a. er wordt gekozen voor stille klinkers. Dit lost veel vragen op van aanwonenden
b. de huidige overlast: er wordt gevraagd door actiegroep en denktank aan de gemeente om
aandacht te besteden aan hoe mensen door isolatie of slimme oplossingen minder hinder
ervaren. Misschien via subsidiepotjes voor Duurzaamheid.
c. er komt een brief door de 3 partijen onderschreven wordt
Het lijkt erop dat hiermee weer een gemeenschappelijk beeld ontstaat!
Koningin Julianaweg
De vernauwing in de Koningin Julianalaan wordt inmiddels weer opgepakt door de
gemeente Leusden.
Het voorstel is om dezelfde aanpak te hanteren als de aanpak bij De
Klettersteeg/Hessenweg. Dick Rooks, Fietsersbond Leusden en ambtenaar Leusden kijken
samen naar dit knelpunt
Er is op dit punt nog steeds wateroverlast op het fietspad. John maakt foto’s bij
wateroverlast en Edwin zal dit verwerken in een mail naar de gemeente.
b. Ruimtelijke ordening
Edwin probeert afspraak te maken met Ton Krol over Daatselaarbeekje

Verlichting Jannendorp
Er is door de gemeente gereageerd op onze vragen. Helaas begrijpen wij de uitleg niet
helemaal.
Edwin nodigt de gemeente uit voor ons volgende overleg op 13/2.
Blaashal
Effect op de omgeving lijkt beperkt. Edwin heeft aanwonenden gevraagd naar hun mening.
Containers
Er zijn veel vragen over de restafval containers. Met name de grote en het vaste tarief
maakt dat het duur wordt. Edwin zegt dat de gemeenteraad hier onderzoek naar doet.
Edwin heeft ook vragen gesteld over mogelijke stankoverlast; de gemeente geeft aan dit
beperkt zal zijn, ook als deze 6-8 weken niet worden geleegd. .
Enquete plaatsing container gebied Verjaagde Ruiterweg is akkoord door Gisela en Anneke
en wordt binnenkort verspreid.
c. Stoutenburg
Geen punten
d. Politiek debat
20 februari politiek debat
De volgende acties zijn afgesproken:
a. Gisela maakt de uitnodigingen en zorgt dat deze begin februari verspreid worden
b. Edwin zorgt voor de tafelopstelling
c. Verzamelen van vragen door iedereen
d. Edwin vraagt subsidie aan voor deze avond

7. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst.
8. Rondvraag
Nav informatie over stille klinkers en de daarmee verlaagde snelheid wordt in de
vergadering door dhr van Bekkum, het verzoek gedaan om dit ook te overwegen bij
Hessenweg – Oost, waar nu nog asfalt is gepland. Dit zoals besproken in een van de laatste
bijeenkomsten Hessenweg - Oost.
9. Sluiting
Om 21:45 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

