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Verslag van de vergadering van 12 november 2019
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Gisela Tossaint
(penningmeester), John van Oosten, Anneke van Dijen, Monique vd Hengel, Thijs Ruitenbeek,
Kick van Oosten, Dick Rooks,
Afwezig : Rex Feenstra, Marion Cense,
Gast(en): Marco Helmich, omgevingsmanager Hart van Achterveld, Rob Bannink
(gemeente Leusden), Henri Schouten, Jonas Driessen (plan Tiny Houses Emelaarseweg),
Jeroen Leeflang en een groot aantal aanwonenden van de Emelaarseweg.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Kort voorstelrondje met toelichting voor de komst
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Gasten
a. Hart van Achterveld
Marco Helmich (omgevingsmanager) en Rob Bannink (Projectmanager)
• Werkzaamheden liggen op schema
• Eind week 49 Hessenweg vanuit Stoutenburg tot Roskam geopend
• Tijdelijke beperking Emelaarseweg gaat er af
• Vanaf 6/1 (mits weer het toelaat) gaan de werkzaamheden verder t/m juni 2020
• Rob geeft door bij de gemeente dat er problemen zijn met de verlichting in
Achterveld
• ‘t Laantje wordt uitrit op Hessenweg: dus voorrang. Ook voor de Kerkdijk wordt dat
overwogen. Beheersmaatregelen om voorrang te krijgen worden ook genomen
• Suggestie voor duidelijke en goede borden wordt door de gemeente meegenomen
• Door veel mensen wordt geconstateerd dat er veel te hard gekregen wordt
(Hessenweg en Emelaarseweg). Er wordt geroepen om meer te handhaven. Rob
geeft aan dat dat lastig is. De vergadering snapt niet waarom dat in provincie
Gelderland wel kan. Edwin zal een bijeenkomst organiseren over verkeersveiligheid
samen met de gemeente Leusden
• De Hessenweg (ook de Asschatterweg) is er door het ontbreken van de rode en
witte paaltjes aan weerszijde van de weg niet beter/veiliger op geworden. Rob
erkent dat maar legt uit dat dat te maken heeft met de nieuwe regelgeving….
• Er worden meer (2) bomen teruggeplaatst dan er zijn weggehaald
• Lantarenpalen in de kern zijn met kelken en daarbuiten de oudere types
• De breedte van de Hessenweg is overal 5,50m. Echter buiten de kern zijn het
haakse stoepranden. Dit is niet conform de afspraak met de Denktank. LTO ging
alleen akkoord met een smallere weg als de stoepbanden schuin zijn. Rob erkent de
verandering echter is van mening dat dit beter is. De Dorpsraad betreurt dat dit
zonder overleg is uitgevoerd
• Buurtbus lijkt hinder te ondervinden. Dick bespreekt dit knelpunt met Izaak Boone

b. Emelaarse weg/ Tiny Houses
• Jonas geeft aan wat zijn plannen zijn
• De aanwonenden zien het plan helemaal niet zitten
• Overlast, door bewoners en verkeer
• Aantal is niet duidelijk. In document staat wat anders dan wat Jonas nu schetst.
Aantallen van Jonas ongeveer 25 en in plannen staat 65.
• Er komt een duidelijker plan
• Er zijn aanwonenden die een paar huisjes acceptabel vinden
• De meesten vinden het een slecht idee
• Jonas komt met nieuw voorstel, zal de aanwonenden uitnodigen en vraagt een open
mind; er is nog geen zekerheid wat betreft doorgang van de plannen want
gesprekken met eigenaar stokken,
c. Versmalling Koningin Julianaweg
• Belijning is gereed
• Overige acties na project Hart van Achterveld

4. Mededelingen
Henri spreekt zijn waardering uit voor actie van de Dorpsraad om Sinterklaasfeest
financieel te steunen. Edwin heeft bijdrage uit fonds aangevraagd.
Er wordt geprobeerd speelterrein in Groot Agterveld te realiseren
Edwin heeft gesproken met gemeente over de hockeyvelden. Het reguliere overleg wordt
gepland.
5. Verslag vorige bijeenkomst.
Goedgekeurd. Geen opmerkingen
Informatie van Marion toegevoegd:
De gemeente bereidt een nieuw bestemmingsplan voor betreffende het monumentenbeleid
( door overheid verplicht). Er bestaat al jaren een lijst van de betreffende panden: de M.I.P.lijst ( Monumenten Inventarisatie Project). Die lijst wordt opnieuw geïnventariseerd door een
onafhankelijk bureau. Het gaat hierbij alleen om het aanzicht vanaf de straatzijde.
Belangrijkste wijziging in het plan: tot nu toe was alleen een sloopmelding nodig ( bij sloop). In
de toekomst is een sloopvergunning nodig. De belangen van de eigenaar komen daarbij
zoveel mogelijk op de eerste plaats. Maar weigering van de vergunning is mogelijk.
Vroegtijdig overleg met gemeente wordt aanbevolen. NB. Aanzicht vanaf de straatzijde is
bepalend.
6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
Mail van mevr De Graaf over kunnen benaderen van Joop Floor van O-gen over de plannen
van de provincie voor kleine kernen.
Bijeenkomst 3/12 met Wethouder Vos en jongeren over mogelijkheden voor woningen in
Mastenbroek2
Edwin is aanwezig geweest bij Mobiliteitsonderzoek naar Mobiliteit in 2030
Uitgaand :
geen

7. Diverse activiteiten
a. Buitengebied
Daatselaarbeekje wordt niet goed onderhouden. Kick geeft door dat de gemeente direct
gebeld kan worden
b. Verkeer en Veiligheid
Zie punt 3 van het verslag

c. Ruimtelijke ordening
Zie punt 3 van het verslag
Kraampjes op dorpsplein
Diverse ideeën zijn besproken. Meer door iedereen laten organiseren op plein. Tevens
onderzoeken of organisatiebureau dit kan oppakken. Tevens start-ups in leegstaande
winkelpand. Kick vraagt dat na.
d. Stoutenburg
Geen informatie.
e. Nieuwe leden
Loopt, wel aandacht nodig.
8. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst van 12 november 2019
9. Rondvraag
Wat gebeurd er met de oude monumenten bij de kerk. Is nog niet duidelijk. Henri vraagt na
of de monumenten er nog met Kerst staan
Er is 18/11/2019 een media-avond voor iedereen tgv 50-jarig bestaan Leusder Krant
10. Sluiting
Om 22:45 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

