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

Verslag van de vergadering van 9 februari 2021
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Yvonne
Servaas, Dick Rooks
Afwezig : Rex Feenstra, Anneke van Dijen, Thijs Ruitenbeek, Kick van Oosten, Monique vd
Hengel, John van Oosten, Marjan Vis (werkgroep verkeer)
Gast(en): -

1. Opening
De voorzitter opent deze eerste Teams vergadering. Bijzonder na een lange periode weer te
overleggen als Dorpsraad.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
Yvonne is bij de OMWA bijeenkomst geweest (Teams). Verslag is beschikbaar.
Dorpsraad: Financiële rapportage 2020 en begroting 2021 zijn besproken. Ziet er
allemaal goed uit. Yvonne zal alles controleren en daarna namens de dorpsraad
ondertekenen voor akkoord.
Nog geen duidelijkheid hoe de rekening overgezet kan worden op een andere naam
(c.q. nieuwe penningmeester). Bij wisseling naar een andere penningmeester zal
formeel een statuut (door een notaris bevestigd) moeten worden opgesteld.
Betekent formeel een vereniging. Daarna moet deze vereniging lid worden van de
Kamer van Koophandel tegen jaarlijkse kosten. Dit werkt sterk kostenverhogend.
Dat heeft niet onze voorkeur. Mogelijkheden: de rekening onderbrengen bij DAVA of
de gemeente Leusden. DAVA is niet onze voorkeur. Wordt verder onderzocht.
5. Verslag vorige bijeenkomst.
De acties uit het verslag van 1 jaar geleden zijn besproken en onderdeel van dit
verslag.
6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen:
Brief van de gemeente over financiële afronding 2020 en begroting 2021
Uitgaand:
Rapportage financiën aan gemeente Leusden

7. Diverse activiteiten
a. Buitengebied
b. Verkeer en Veiligheid
•
•
•
•
•

•
•

Het verlichtingsniveau op de vernieuwde Hessenweg blijkt niet overal gelijk te zijn. Rob
Bannink gaat hiernaar kijken -> status navragen (Edwin)
Steven McGowan zegt toe dat de politie de komende tijd incidenteel snelheidscontroles
gaat uitvoeren en dat de resultaten daarvan worden teruggekoppeld naar Dorpsraad en
gemeente. Waarschijnlijk worden deze acties beperkt; -> status navragen (Edwin)
Steven meldt dat er onlangs een bromfietscontrole op het fietspad op de Hessenweg is
uitgevoerd; -> status navragen (Edwin)
De ‘versmalling’ in de Koningin Julianaweg wordt gezien als een zorgpunt. Hier gebeuren
regelmatig ongevallen, tot dusverre alleen blikschades. Dit punt wordt aangepakt als
Groot Agteveld gereed is;
Izaak, Dick Rooks, Glen Kappers en Yvonne van de Dorpsraad, gaan samen de
verkeerssituatie in de H. van Viandenstraat en de W. van Amersfoortstraat bekijken. Hier
is o.a. sprake van parkeerproblemen c.q. doorstromingsproblemen. -> status navragen
(Dick)
Bewoner Hessenweg-Oost heeft gemeld dat hij overlast heeft van de drempel. Hij voert
gesprekken met de Burgemeester over het verplaatsen van de drempel. Situatie is lastig.
Verwijderen van de drempel zal de snelheid doen toenemen…
Dick heeft de resultaten van de smiley gekregen. De snelheid lijkt na de renovatie van de
Hessenweg verlaagd te zijn.

c. Ruimtelijke ordening
Ontwikkeling Mastenbroek 2 is gestart. Dorpsraad heeft opmerkingen afgegeven
over ontsluiting, wandelpaden en opbouw van de wijk.
d. Stoutenburg
Zonneveld in Stoutenburg is een gevoelig punt bij de omwonenden. Dorpsraad vindt
het belangrijk dat omwonenden in de allereerste fase betrokken worden bij de
plannen zodat draagvlak mogelijk is. Nu vaak achter af of in een te laat stadium.
e. Energietransitie
Gesprekken met de gemeente over een bijeenkomst over de RES Barneveld,
Leusden. De Glind en onze eigen plannen als Achterveld/Stoutenburg
9. Rondvraag
- site ACHTERVELD.net is (nog) niet in orde. Er wordt aan gewerkt. Tot die tijd kan de
Dorpsraad zelf de site niet onderhouden.
- volgende keer, indien mogelijk, Leander Hepp aanwezig.
10. Sluiting
Om 21:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.
Ondanks Teams was het een prettige bijeenkomst.
Maart is er weer een Teams bijeenkomst van de Dorpsraad.

