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Verslag van de vergadering van 9 maart 2021  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Yvonne 

Servaas, Marjan Vis (werkgroep verkeer), Kick van Oosten, Monique vd Hengel 

Afwezig : Rex Feenstra, Anneke van Dijen, Thijs Ruitenbeek, John van Oosten, Dick Rooks 

Gast(en): Rik Swieringa, Leander Hepp (beide gemeente Leusden) en veel bewoners van 

Achterveld (Hessenweg, Emelaarseweg, Groot Agteveld etc) 

  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent deze 2e Teams vergadering. Mooi om te zien dat bij een belangrijk 

onderwerp zoveel mensen (digitaal) aanwezig zijn. 
  

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 

De uitwerking van de punten bij 6a en 6 e. 

 

 
3. Mededelingen 

Dorpsraad: Financiële rapportage 2020 en begroting 2021 zijn besproken. Ziet er 

allemaal goed uit. Yvonne heeft alles gecontroleerd en namens de dorpsraad 

ondertekend voor akkoord.  
 

  

4.  Verslag en acties vorige bijeenkomst.  

Het verslag wordt in de volgende vergadering besproken. 

 

 
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

Ingekomen:   

Informatie over de energietransitie 

 

Uitgaand:  

Geen 

 
 

6.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Niet besproken 

  



 

 

 
b. Verkeer en Veiligheid 

 Aantal punten zijn besproken met Leander Hepp. 

• 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. 

• Leander Hepp: aansluiting voetpad Groot Agteveld op Koningin Julianaweg is in 

deze uitvoering niet de bedoeling. Komt andere oplossing voor in de plaats; 

• Aansluiting Groot Agteveldlaan met Hessenweg is door de verschillende 

verharding niet duidelijk. Bewoner vraagt aandacht hiervoor. -> Actie Leander 
Hepp; 

• Komgrens Jan van Arkelweg (uit Terschuur) is niet duidelijk. -> actie Leander 
Hepp; 

• Er wordt een schijnplateau aangelegd bij aansluiting Emelaarseweg/ 

Klettersteeg/van Arkelweg (waarschijnlijk week 16) -> actie Leander Hepp; 

• Er zijn tegenstrijdige wensen over de spitsverklaring bij de Emelaarseweg. Er 

wordt te hard gereden. Leander Hepp overlegt met Dick Rooks over het 

plaatsen van de smiley. De volgende keer weer in het overleg -> actie Leander 
Hepp; 

• Er wordt door bewoners geklaagd dat er vaak te hard gereden wordt en niet 

gehandhaafd (Hessenweg, Emelaarseweg). Verzoek om handhaving. -> Actie 
Leander Hepp; 

• Kruising fietspad Klettersteeg/Hessenweg: op het fietspad staat een 

voorrangsbord. Lijkt vreemd. -> actie Leander Hepp; 

Openstaande punten uit 2020: 

• Het verlichtingsniveau op de vernieuwde Hessenweg blijkt niet overal gelijk te zijn. 

Rob Bannink gaat hiernaar kijken -> status navragen (Dick) 

• 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 (Dick) 

• Steven meldt dat er onlangs een bromfietscontrole op het fietspad op de 

Hessenweg is uitgevoerd; -> status navragen (Dick) 

• De verkeerssituatie in de H. van Viandenstraat en de W. van Amersfoortstraat 

wordt bekeken. Hier is o.a. sprake van parkeerproblemen c.q. 

doorstromingsproblemen. -> status navragen (Dick) 

 
c. Ruimtelijke ordening 

Ontwikkeling Mastenbroek 2 is gestart. Dorpsraad heeft opmerkingen afgegeven 

over ontsluiting, wandelpaden en opbouw van de wijk. 

Groot Agteveld: doorgegeven is het ontbreken van een trottoir in grote delen van 

Groot Agteveld. Dit lijkt onhandig en onveilig. Dit punt wordt ook voor Mastenbroek2 

meegenomen 

 

 
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. Inmiddels is het bekend dat de ontwikkelaar zich 

teruggetrokken heeft. 

 

 
e. Energietransitie 

Besproken samen met Rik Swieringa (gemeente Leusden) 

Rik legt uit wat de aanpak is. De routekaart wordt door de gemeenteraad op 18 

maart geaccordeerd. Tevens legt Rik de ambitie van gemeente Leusden uit. 2030 

dienen er een aantal mijlpalen gehaald te zijn. Dan mogelijk zicht op nieuwe 

technologieën en ontwikkelingen.  

Als alles gedaan wordt aan isolatie van huizen zonnepanelen op daken etc dan nog 

zijn er 8 windturbines nodig en ruim 100ha zonnevelden.  

Na 18 maart invulling van de condities en dan bepalen van de plekken. 

Daarnaast zijn er maximaal 3 persoonlijke initiatieven. Wordt gezien als een pilot. 

Waarop te letten en aan te denken. Windmolens passen niet bij de pilots. 

 

Vragen van de omwonenden: 

- wil de gemeente(raad) de ambities naar beneden bijstellen? 

antwoord : politiek vraagstuk. Kan Rik niets over zeggen. Is aan de gemeenteraad 

- Wat is plan B als windturbines langs de A28 niet door kunnen gaan?  

antwoord : vooralsnog geen. Minder windturbines betekent meer zonnevelden. 

Andere opties hebben we tot 2030 niet. 

- Het is al duidelijk hoe de omwonenden 4 maart aankeken tegen de plannen. Hoe 

hier op in te spelen? 

antwoord : is aan de politiek. 

- Wat is de status van het kaartje 

antwoord : geen status 

- Kan de Rijksoverheid uiteindelijk een beslissing nemen als de gemeente niets doet? 

antwoord : ja 

- Staat de Rijksoverheid windturbines langs de A28 toe? 

Antwoord : wordt samen met rijksoverheid (defensie en RWS) onderzocht. 

- Moeten de oplossingen binnen de gemeente plaatsvinden? 

antwoord : ja, om ambitie van coalitieakkoord van Leusden te halen wel. 

- Gemeente moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen? 

antwoord : is aan de gemeenteraad 

- Zonneveld Emelaarseweg 

Omgeving is niet goed geïnformeerd. 

Hun vraag: wat kunnen wij doen om het zonneveld tegen te houden?  

antwoord: ga in gesprek met de wethouder, de formele procedure met mogelijkheid 

tot inspraak, bezwaar, beroep en juridische procedure moet nog starten. 

- Onderzoek door Wouter Veldhuis: als alle partijen verplicht worden alle daken te 

benutten dan is er voldoende capaciteit op te wekken. 

antwoord : mensen spreken elkaar hierover tegen.  

- Kan het allemaal zo maar? 

antwoord: daken zullen niet altijd sterk genoeg zijn ook al zijn ze gebouwd  conform 

Bouwbesluit. 

- Hoeveel windmolens kunnen er langs de A28? 

antwoord : volgens eerste onderzoeken 4 



 

 

- Ambities lijken niet reëel. Moet het tekort worden gecompenseerd? 

antwoord : ja om ambitie van coalitieakkoord van Leusden te halen wel. 

- Wat is het effect van de zonnevelden op de koeien/melkproductie? 

antwoord : niet bekend. Wellicht navragen bij LTO 

- Zonneveld Emelaarseweg 

Hypotheekakte beschrijft hoogte van installaties en dat niemand het wil kopen. Dit is 

onjuist!  Er is nooit een vraag aan de buren gesteld. 

Moet nog een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd worden 

- Electriciteitsnetwerk 

Kan Stedin dat aan? Van de 11 stations moeten 9 aangepast worden. Dat is 

haalbaar! 

- Wat zijn gevolgen straling door de kabels 

Antwoord : wordt voortdurend onderzoek naar gedaan, Leusden volgt regelgeving 

door rijksoverheid 

antwoord : gemeente Leusden volgt de rijksoverheid hierin. 

- Bij aanvraag van een particulier wordt dan het proces bewaakt? 

antwoord : ja…. 

 

 

Gesprekken met de gemeente over een bijeenkomst over de RES Barneveld, 

Leusden. De Glind en onze eigen plannen als Achterveld/Stoutenburg 

 

 
 7. Acties 

De acties worden voortaan bij het verslag (punt 4) besproken. 

 
 
 8. Rondvraag 

- site ACHTERVELD.net is inmiddels weer in orde. 

. 
 
 9. Sluiting 

Om 22:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

De reactie over het gebruik van Teams zijn positief. Naderhand zijn er reacties om 

Teams blijvend in te zetten. 

 13 april 2021 is er weer een Teams bijeenkomst van de Dorpsraad. 
 


