Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg

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

Verslag van de vergadering van 10 april 2018
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Anneke van
Dijen
Afwezig : Wessel de Groot (voor langere tijd), Marion Cense, Thijs Ruitenbeek
Afwezig met kennisgeving: Kick van Oosten, John van Oosten, Yvonne Servaas
Gast(en): Thijs Keppel (inwoner Achterveld)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4. Verslag vorige bijeenkomst.
Wordt 10 april behandeld.
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen : geen
Uitgaand : geen
6. Van de werkgroepen
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid
Koningin Julianaweg
De vernauwing in de Koningin Julianalaan wordt inmiddels weer opgepakt door de
gemeente Leusden.
Verloopt traag
b. Ruimtelijke ordening
Afspraak met Ton Krol over Daatselaarbeekje is 17 maart om 10:00 uur. Hans Peter
Reinders van de gemeente is hierbij aanwezig.
Helaas was Ton 1 uur later. Wij hebben met Hans Peter een wandeling gemaakt in het
gebied. Het gebied ziet er goed uit. Alleen de beek dient op diepte gehouden te worden.
De Dorpsraad is tevreden met de ontwikkeling.

c. Stoutenburg
Er is een Whatsappgroep gemaakt waarmee een grote groep van bewoners bereikt kan
worden.

7. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst van 13 maart jl.
8. Rondvraag
- een volgende keer wordt wijkagent Klaasen uitgenodigd. Onderwerp camera’s in
uitvalswegen in het dorp (actie Yvonne)
- idee geopperd om personen op verkiezingslijsten die niet gekozen worden voor de raad te
laten meedraaien in de Dorpsraad. Edwin mailt de fracties
- gesproken over het benaderen van nieuwe vrijwilligers die een rol kunnen spelen in
Dorpsraad 3.0 Een verdere ontwikkeling van de Dorpsraad.
- Edwin heeft DAVA gevraagd mee te willen denken aan zorg voor buren. Hoe kunnen wij een
burennetwerk oprichten waarbij de buren er voor elkaar zijn wanneer nodig.
- Er lijken appartementen gebouwd te worden op het lage deel van de tandartsenpraktijk de
3 Linden.
9. Sluiting
Om 22:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

