Dorpsraad Achterveld & Stoutenburg
www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl
e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Verslag van de vergadering van 8 oktober 2019
Aanwezig: Thijs van Ruitenbeek, Gisela Tossaint, Marion Cense, John van Oosten, Kick van
Oosten, Yvonne Servaas
Afwezig : Edwin Winterkamp, Dick Rooks en Anneke van Dijen.
Gast(en): Jos Janssen, Jeroen Leeflang, Wim van Ginkel, Annie van Dijk, Robert Kroeze,
Jonas Driessen en Anneke Eggenkamp

1. Opening
Yvonne opent om 20:00 de vergadering en meldt dat Edwin Winterkamp en Dick Rooks
namens de dorpsraad aanwezig zijn bij een bijeenkomst belegd door de gemeente over de
bereikbaarheid van winkels en bedrijven tijdens werkzaamheden Hessenweg
Zij treedt daarom op als plaatsvervangend voorzitter.
Yvonne vraagt of er bij de aanwezigen bezwaar is tegen het vermelden van hun naam in het
verslag. Er zijn geen bezwaren.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt i.v.m. de aanwezigheid van gasten aangepast zodat zij in de gelegenheid
zijn tijdig te vertrekken.
3. Gasten
Emelaarseweg:
Terugkoppeling door mevr. Eggenkamp (zoals tijdens vorige vergadering gevraagd) over het
effect van de genomen maatregelen. De snelle acties die genomen zijn, waaronder de
verbetering van de berm, zijn volgens haar een compliment waard. Er volgt een discussie
over de afsluiting. De heer Robert Kroeze brengt in dat er, wat hem betreft, helemaal geen
maatregelen genomen hoeven te worden. Meer verkeer betekent juist regulatie van de
snelheid. Hij vraagt zich af of de afsluiting (op bepaalde tijden) geen permanent karakter
gaat krijgen. Conclusie is dat het goed zou zijn om deze discussie breder te trekken en
direct betrokkenen te horen.
Emelaarseweg 22
Jonas Driessen vertelt vervolgens over zijn plannen om aan de Emelaarseweg 22 Tiny
Houses te willen plaatsen. De aanvankelijk gewenste locatie (Waterloo) heeft geen
goedkeuring gekregen van de gemeente. In het plan voor de locatie Emelaarseweg 22
wordt de bestaande boerderij gerestaureerd (heeft veel authentieke details) en er wordt
een klein museum ingericht om het verhaal van de onderduikers die daar in WO II bij de
familie Van Dijk verbleven te vertellen. In het plan blijven de moestuinen en bijenkasten
bestaan en wordt het karakter en aanzien van het perceel zoveel mogelijk gespaard. Hij
hoopt er 20 – 30 te kunnen plaatsen, waaronder zijn eigen en die van een aantal anderen
van de vereniging waar hij deel van uitmaakt. Ze zouden er 10 jaar mogen blijven staan
waarna de situatie opnieuw bekeken wordt. Overigens wordt er op dit moment door de
eigenaren ook gekeken naar de mogelijkheid om het perceel op te delen in 2 kavels t.b.v.
nieuwbouw. De vergadering vraagt ook aandacht voor de starters van Achterveld (Leusden)

zodat ook zij een kans krijgen indien daar belangstelling voor is. Ook is het belangrijk dat het
plan gesteund wordt door aanwonenden. Voor het museum kan het goed zijn de Historische
Kring Leusden te raadplegen.
Actie: Emelaarseweg en plan Tiny Houses nogmaals op de agenda plaatsen (12 november)
zodat belanghebbenden kans krijgen mee te praten. Het plan mag op de website geplaatst
worden.
4. Mededelingen
Geen mededelingen
5. Verslag vorige bijeenkomst.
Goedgekeurd. Geen opmerkingen
6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
Geen
Uitgaand :
Geen
7. Diverse activiteiten
a. Buitengebied
Daatselaarbeekje is de sloot nog niet uitgebaggerd. Edwin geeft dat door
Aantal bomen langs fietspad Asschatterweg zijn dood. Gisela geeft het door aan de juiste
afdeling
b. Verkeer en Veiligheid
Mevrouw Van Dijk vraagt de hulp van de dorpsraad voor het oplossen van de gevaarlijke
situatie op de Kerkdijk t.o. nr. 2. Zij doet dit in het algemeen belang en kiest daarom voor de
dorpsraad i.p.v. melding bij de gemeente. Door te hoge begroeiing is met name ’s avonds
het zicht onvoldoende.
Actie: John van Oosten vraagt na bij Johan Vrijhoef of gaat zelf ter plaatse kijken.
Terugkoppeling in de volgende vergadering.

c. Ruimtelijke ordening
Bomen Kon. Julianaweg (nieuwe huizenrij)
Aandacht wordt wederom gevraagd voor het feit dat de lindenbomen bij het uitrijden vanaf
de diverse uitritten ernstig het zicht verstoren op het verkeer (vooral fietsers).
Vervanging jonge dode eiken langs fietspad (Asschatterweg): Voor de aanleg van het
fietspad zijn indertijd meer bomen gekapt dan er terug geplant zijn. Teruggekomen zijn
slechts de structuurbomen (bomenrij) ca. 20 jonge bomen die langs de weg staan. Van de
5 dode boompjes zullen er in totaal 3 worden vervangen. Geopperd wordt dat gemeente
mogelijk op Emelaarseweg 22 wat kan herplanten. Er bestaat behoefte om plannen van
gemeente inzake kap/herplanting duidelijker te krijgen. Zie ook actielijst.
Het dorpsplein heeft nog steeds met leegstand van de winkelpanden te maken. Dit levert de
vraag op of er geen woonbestemming aan gegeven moet worden. Ook uitbreiding van de
markt op zaterdag en het optimaal benutten wordt besproken. Is het niet jammer dat het
meer een mooie parkeerplaats is dan een plein met duidelijk karakter? De meningen zijn
verdeeld maar op dit moment geen actie door de dorpsraad.
De lijst met adressen van M.I.P-objecten wordt ingebracht (Monumenten Inventarisatie
Project). Het aantal voor Leusden is kleiner geworden.
d. Stoutenburg
Geen informatie.
e. Nieuwe leden
Loopt, wel aandacht nodig.
8. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst van 3 september 2019 en 8 oktober 2019
9. Rondvraag
John heeft nog steeds moeite bomen/materialen voor bootcamp van gemeente te krijgen.

10. Sluiting
Om 22:00 uur sluit Yvonne de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

