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Verslag van de vergadering van 8 juni 2021  
 

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

Servaas, Marjan Vis (werkgroep verkeer), Kick van Oosten,  

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

Monique vd Hengel 

Gast(en): Erik van Beurden en Rik Swieringa (gemeente Leusden), Henri Schouten en 

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

  
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de Teams vergadering.  

  
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 

 

 
3. Virtuele Hessenweg en bezienswaardigheden 

Dankzijn aannemer van Schoonhoven Infra en Henri Schouten was het mogelijk de 

Hessenweg (Binnen de bebouwde kom) en een aantal bezienswaardigheden in te 

meten. Hierdoor kan men door het dorp   lopen en de bezienswaardigheden 

bekijken. De data is beschikbaar voor de gemeente en wordt ontsloten aan het dorp 

en de bewoners.  

Aan de data kan en mag geen rechten worden ontleend! 

Henri geeft aan waar de bijdragen aan verleend zijn. Een geweldig gebaar. 

Aanwezigen spreken de waardering hiervoor uit. 

 

 
4. Mededelingen 

Geen 
 

  
5.  Verslag en acties vorige bijeenkomst 

Het verslag wordt goedgekeurd 
 

 
6. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

Ingekomen:   

Diverse mails over restafvalcontainer 

Mail over ontbrekende verkeerspiegels 

Welkomstpakket voor nieuwe bewoners in Achterveld 

 

 
  



 

 

Uitgaand:  

Verslag en agenda naar gemeente Leusden 

 
 

7.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Geen opmerkingen. 

 

 
b. Verkeer en Veiligheid 

De volgende punten zijn besproken: 

• De snelheid op de Hessenweg is (erg) hoog. Mensen rijden steeds harder lijkt 

het. Verzoek om meer controle door BOA. (actie Dick of Edwin) 

• Fietspad Hessenweg/Klettersteeg is onduidelijk. Wie heeft er voorrang? 

• Hessenweg vanaf De Berken naar Klettersteeg wordt erg hard gereden. 

Extra aandacht lijkt wenselijk; 

• Horsterweg valt op dat de 50km zone nog bestaat. Deze dient nog 

aangepast te worden. Actie Dick of Edwin; 

• Aandacht voor verkeer/fietsers in wijkje Verjaagde Ruiterpad is nog nodig. 

Dit conform de eerder gemaakte afspraken 

• Na de renovatie van de Hessenweg is er tenminste 1 verkeersspiegel niet 

teruggeplaatst. Er zijn inmiddels vragen gesteld om de spiegel weer 

teruggeplaatst te krijgen. 

 

 
c. Ruimtelijke ordening 

• De restafvalcontainer in het wijkje van de Verjaagde Ruiterweg is een wat 

kleinschaliger onderwerp maar niet minder gevoelig. Door klachten van 

omwonenden over stank is container nu verwijderd en ervaren veel mensen last 

van de langere loopafstanden.  De communicatie door de gemeente wordt ook 

niet altijd als positief ervaren. Er wordt binnenkort een tijdelijke 

restafvalcontainer bij de brandweerkazerne geplaatst.  

Voor een persoonlijke oplossing kan contact worden opgenomen met de 

Larikslaan, met DAVA (Lucas Koch) of Edwin Winterkamp 

• Het is opvallend hoeveel vreemd afval in de kledingcontainer wordt gegooid. Het 

afvalbeleid leidt ertoe dat mensen alternatieve stortlocaties zoeken 

 

 
d. Stoutenburg 

Geen punten 

 

 
e. Energietransitie 

Besproken samen met Rik Swieringa en Erik van Beurden (gemeente Leusden) 

Gemaakte opmerkingen en vragen: 



 

 

• Er mag meer informatie verstrekt worden over isolatie. Dit en andere 

onderwerpen sneeuwen onder bij Windmolens en Zonnevelden; 

• Waarom wordt tijdens de bouw niet alle daken volgelegd?  

• De gemeente Leusden hanteert strengere normen voor nieuwbouw dan de 

landelijke regels waardoor er meer zonnepanelen op daken moeten worden 

toegepast. De huidige salderingsregeling stimuleert echter niet om je hele 

dak vol te leggen maar alleen om neutraal te zijn voor je elektriciteitsverbruik. 

Gemeente geeft aan dat aan dat besproken te hebben in Den Haag en 

afhankelijk te zijn van wijziging van landelijke regelgeving; 

• Het onderstation bij de Karwei in Leusden wordt door Stedin uitgebreid en er 

wordt gezocht naar een locatie voor een nieuw onderstation in de buurt van 

Stoutenburg dat ook voor Amersfoort bedoeld is; 

• Gemeente Leusden geeft de informatie over de stand van zaken tot nu toe. 

Doel is met bewezen technieken in 2040 energieneutraal te zijn in Leusden; 

• 2030 dient 50% CO2 reductie behaald te zijn, dat is ook de afspraak die in 

het klimaatakkoord is gemaakt; 

• Er ontstaat een discussie of de gemeente zwaardere eisen stelt aan de 

energietransitie dan door Den Haag geëist. Gemeente geeft aan dat de 

ambitie van Leusden overeenkomt met de afspraken in het klimaatakkoord.   

• De gehouden enquête wordt uitgewerkt en de resultaten worden openbaar; 

• Dorpsraad vraagt de gemeente duidelijk te maken wat er allemaal gedaan 

wordt in het kader van de energietransitie. Het lijkt nu alleen maar over 

zonnevelden en windmolens te gaan. Dat maakt dat mensen ook het alleen 

daar maar over hebben. 

• In de chat is nog de vraag gesteld hoe defensie kijkt naar de plaatsing van 

windturbines op hun terrein; de gemeentes in de regio Amersfoort zijn 

hierover met defensie in gesprek. Defensie zit kan voor vier windmolens op 

en nabij hun terrein langs de A28 maar hiervoor zijn nog veel meer 

onderzoeken nodig 

• In de chat is nog de vraag gesteld of het Rijk het over kan nemen als de 

gemeente de gestelde doelen niet haalt. Voor de opgave voor grootschalige 

opwek op land kan het rijk ingrijpen als alle gemeenten samen met 

onvoldoende plannen komen. Hoe het rijk dat dan zou doen is nog niet 

duidelijk. Eerst moeten alle plannen worden doorgerekend om te bepalen of 

de landelijke doelstelling wordt gehaald. 

 
 7. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt 

. 
 
 8. Sluiting 

Om 21:50 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

7september 2021 is er weer een (Teams) bijeenkomst van de Dorpsraad. 
 


