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Verslag van de vergadering van 13 april 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, wethouder Wim Vos (allen gemeente Leusden) en 

veel bewoners van Achterveld (Hessenweg, Emelaarseweg, wijk Verjaagde Ruiterweg etc) 

  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent deze 3e 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, 6c en 6 e. 

 

 
3. Mededelingen 

Geen mededelingen 
 

  
4.  Verslag en acties vorige bijeenkomst 

De verslagen van 9 februari en 9 maart worden in de volgende vergadering 

besproken. 

 

 
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

Ingekomen:   

Informatie over de energietransitie (Denktank) 

Brieven over restafvalcontainer 

 

Uitgaand:  

Geen 

 
 

6.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Geen punten 

  



 

 

 
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. Gesprek heeft 

plaats gehad. Geen actie nodig. 

• Komgrens Jan van Arkelweg (uit Terschuur) is niet duidelijk. Is besproken met 

melder. Geen verdere actie. 

• Er wordt een schijnplateau aangelegd bij aansluiting Emelaarseweg/ 

Klettersteeg/van Arkelweg (waarschijnlijk week 22)  

• 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. Situatie bekeken 

en er komt geen aanpassing; 

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

gehandhaafd (Hessenweg, Emelaarseweg). Verzoek om handhaving. Smiley 

geplaatst. 

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

voorrangsbord. Lijkt vreemd. Is naar gekeken, Bord is bewust geplaatst. Geen 

verdere actie. 

Openstaande punten uit 2020: 

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

Rob Bannink gaat hiernaar kijken  Ter hoogte van nr 243 is een extra mast 

geplaats. Actie kan afgevoerd worden. 

• 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; Informatie niet meer te achterhalen. 

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

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

doorstromingsproblemen. Lastig punt. Afgesproken dat Leander, Yvonne en Dick 

samen overleggen over mogelijkheden. 

Overige punten: 

• Op verzoek van DAVA doen wij mee (Gisela) aan onderzoek van Provincie 

Utrecht naar aanvullend OV 

• Buurtbus rijdt vanaf 10/5 direct vanuit Achterveld naar de Biezenkamp en 

vervolgt dan verder de normale route door Leusden richting Nijkerk 



 

 

• Klettersteeg: in de komende maand onderhoud aan de weg en bermen 

• Op de vraag of er plannen zijn om ook de Emelaarse weg aan te pakken 

(bermen), antwoordt Wethouder Vos dat de Emelaarseweg nog goed is. 
Hernieuwd inrichten staat niet op de planning en deze weg nu opnieuw 
aanpakken gaat vragen om financiële middelen die er niet zijn 

 

c. Ruimtelijke ordening 

• Regeren is vooruitzien. Gisela vindt dat Achterveld dringend een parkje nodig 

heeft en wel omdat er in het dorp geen plek is om een 'ommetje' te maken 

zonder op klompenpaden terecht te komen. Wandelen met kleine kinderen is 

niet mogelijk dan alleen langs de wegen; ook spelende kinderen kunnen nergens 

terecht. Bij de inventarisatie voor het plan Mastenbroek 2 zei de 

landschapsarchitect dat de bomenrij die Mastenbroek aan de oostzijde afsluit, 

een waardevol landschapsonderdeel is. Aansluitend hieraan ligt Zoekgebied 

Noordoost waar op termijn woningen gebouwd zouden kunnen worden. Dit is 

een uitstekend uitgangspunt om een 'parkje' te realiseren met als uitgangspunt 

deze bomenrij. Het idee van DAVA om een Beweegtuin in het dorp te realiseren, 

is een mooi aanknopingspunt . Wethouder Vos sprong hierop in en adviseerde 

om dit idee met motivatie te mailen naar de site van Mastenbroek2.nl  

• Vorplein staan winkels leeg. Tijdens eerdere en ook deze Dorpsraadvergadering 

wordt hier aandacht aan besteed 

• Er is behoefte aan meer hondenuitlaatplaatsen. Gemeente geeft aan dat er veel 

paden zijn waar honden aangelijnd uitgelaten kunnen worden, Bij MB2 is een 

omheind veld als speelveld voor honden. Meer is niet mogelijk. Tijdens de 

inventarisatie voor MB2 werd door bewoners gemeld dat er overlast is van 

ratten die afkomen op hondenpoep. 

Opgemerkt wordt ook dat er de laatste tijd veel meer hondenpoep op de 

stoepen ligt.  

• Restafvalcontainer van Oldenbarneveldstraat/ Verjaagde Ruiterweg 

Door klachten van omwonenden zal de container verwijderd worden...,aldus een 

brief van de gemeente.  

Dorpsraad meldt dat er 3 jaar geleden een enquete is gehouden onder de 

bewoners en dat de container daarna geplaatst is. 

Dorpsraad is van mening dat de communicatie beter had gemoeten. Cirkels met 

afstanden toevoegen, alternatieve locaties. 

Bewoners zijn van mening dat de hinder fors is. Wat zijn de alternatieven? 

Voorstellen worden gedaan om: 

1. het wijkje Buitengebied te maken 

2. Tijdelijke container bij MB2 te plaatsen direct bij verwijdering 

Wethouder zegt toe beide punten te onderzoeken en zal aangeven wanneer de 

container in MR2 komt. 

 

 
d. Stoutenburg 

Geen punten 

 



 

 

 
e. Energietransitie 

Besproken samen met Rik Swieringa (gemeente Leusden) 

• Rik geeft aan wat het gemeentebesluit is: 

o 8 windturbines/ 100ha zonnevelden in 2040, in 2030 halverwege. Dan 

is in 2030 naast besparen en opwek in bebouwd gebied en op daken net 

zoveel duurzame opwek in buitengebied nodig als 8 grote windturbines 

én ruim 100 ha zonneveld samen opwekken. Meer van het 1 is minder 

van het ander 

o Het is niet vastgelegd in welke verhouding 

o Doel energieneutraal 

o Nu uitzoeken buitengebied waar en onder welke voorwaarden 

o Intranet consultatie -> eind april 

o Werksessies – iedereen van harte welkom! 

• Vragen van aanwezigen: 

o Worden de effecten meegenomen als straling etc. -> zijn landelijke 

normen die meegenomen worden 

o Verzoek om mensen ook schriftelijk uit te nodigen. Niet iedereen is 

digitaal vaardig  

o Er is een kaartje in omloop met buitengebied. Blijkt oud kaartje voor Regio 

Amersfoort te zijn. Leusden is inmiddels al verder en maakt eigen 

afweging. Er wordt naar het hele gebied gekeken 

o Staan de keuzes vast : nee! 

o De gemeente is afhankelijk van eigenaren om grond te kunnen gebruiken 

: dat is juist 

o Tevens van belang waar gaat de opbrengst naar toe? Doel is ook 50% 

lokaal eigendom te krijgen 

o Vragen werden als erg sturend ervaren. Kan dat veranderd worden: nu 

andere opzet en doel. 

 
 7. Acties 

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

 
 
 8. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt 

. 
 
 9. Sluiting 

Om 22:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

Goed om te zien dat overleg via Teams goed werkt in Achterveld en ook bij lastige 

onderwerpen. Compliment voor alle aanwezigen.  

11 mei 2021 is er weer een Teams bijeenkomst van de Dorpsraad. 
 


