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Verslag van de vergadering van 7 september 2021  
 

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

Servaas 

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

Kick van Oosten, Marian Vis 

Gast(en): Bart Tolboom en Marico van Leeuwe 

  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de Teams vergadering.  
  

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 
3. Mededelingen 

• 9/9 neemt Edwin deel aan overleg over de Zonneladder met omwonende 

Hessenweg en de gemeente Leusden 

• 10/9 neemt Edwin deel aan overleg met Denktank energietransitie 

• Monique van den Hengel neemt geen deel meer aan de Dorpsraad 

• Edwin is aanwezig geweest bij het afscheid van wethouder van Beurden 

• Edwin heeft wethouder Fenneke van der Vegte uitgenodigd voor ons overleg op 

12 oktober a.s. 

  
4.  Verslag en acties vorige bijeenkomst 

Het verslag wordt goedgekeurd 
 

 
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

Ingekomen:   

Diverse vragen van bewoners.  

Waaronder hondenuitlaat plaatsen. 

Edwin zal vanaf heden lijst bijhouden van ingekomen mails 

 

 

Uitgaand:  

Verslag en agenda naar gemeente Leusden (Griffie) 

  



 

 

6.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Geen opmerkingen. 

 

 
b. Verkeer en Veiligheid 

De volgende punten zijn besproken met Leander Hepp: 

• 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; 

• 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 

• Snoeien begroeiing kruispunt Hessenweg/ Pater Stormstraat 

• Verkeersplateau Koningin Julianaweg – Groot Agteveldlaan 

Realisatie na de bouwvak, wanneer precies is nog niet bekend. Verharding 

Groot Agteveldlaan loopt door over plateau. Maatvoering wordt 30 km/u om 

de snelheid er goed uit te halen. 

• Markering fietssuggestiestroken Koningin Julianaweg 

Om de fietsers op de KJ-weg een duidelijke plek te geven op de weg en de 

snelheid van het autoverkeer omlaag te krijgen, is het voornemen tussen het 

nieuwe plateau met de Groot Agteveldlaan en het kruispunt met de 

Hessenweg fietssuggestiestroken aan te brengen. Dit brengt de inrichting 

van de weg ook meer in lijn met de vernieuwde Hessenweg. 

• Situatie Walter van Amersfoortstraat – Verjaagde Ruiterweg 

Hier nogmaals langsgereden en hebben in gezamenlijkheid geconcludeerd 

geen eenvoudig te realiseren oplossing voor dit probleem te zien. Het 

invoeren van een parkeerverbod heeft meer voeten in de aarde dan gedacht. 

En in een bredere straat wordt doorgaans ook sneller gereden, wat de 

verkeersveiligheid ook niet ten goede komt. 

Er is onvrede over de status quo. Edwin neemt contact op met Izaak Boone 

voor een gezamenlijk overleg (Gisela, Leander, Izaak, Dick en Edwin) op locatie 

• Kruispunt Jan van Arkelweg – Verjaagde Ruiterweg 

Verzoek was om hier een spiegel te plaatsen, onder meer omdat er weleens 

aan de westzijde van de JvA-weg wordt geparkeerd. Besproken dat een 

spiegel niet alleen positieve effecten heeft. Als weggebruikers hierop 

gefocust zijn, verliezen ze het overzicht op de situatie. De intensiteiten zijn 

bovendien relatief laag en er is veel fysieke ruimte aanwezig op het 

kruispuntvlak. Dit nog los van de kosten van plaatsing en onderhoud. 

Aangeraden daarom af te zien om een spiegel te plaatsen.  

• Schijnplateau JvA-weg – Klettersteeg/Emelaarseweg 

Dit ziet er goed uit, de gelijkwaardigheid van het kruispunt wordt goed 

benadrukt en het rode asfalt i.c.m. de duidelijke markering en bebording 

verhoogt de attentiewaarde en verlaagt de snelheid. 



 

 

• Kruispunt Klettersteeg – Hessenweg 

De fietsers op de Hessenweg richting het dorp kunnen worden afgesneden 

door automobilisten, doordat het fietspad overgaat in de rijweg en 

automobilisten vrijwel allemaal de bocht/fietspad afsnijden. Leander pakt dit 

op met de wegbeheerder. Eerste stap is doortrekken van de doorgetrokken 

markering over een afstand van circa 10 meter. 

• Kruispunt Ruurd Visserstraat – Hessenweg 

Ook hier het verzoek om een spiegel en ook hier is het niet wenselijk. Zie voor 

de argumenten het eerder beschreven kruispunt JvA-weg – Verjaagde 

Ruiterweg. 

 
c. Ruimtelijke ordening 

Gesprekken over een nieuwe woonvorm in Achterveld lopen nog steeds. DAVA heeft 

hierin het voortouw. 

 

Het lijkt er op dat het wijkje Verjaagde Ruiterweg/Hendrik van Viandenstraat 

achteruit gaat. Edwin vraagt aan WSL naar het beleid over het wijkje. 

 

 
d. Stoutenburg 

Geen opmerkingen. 

 

 
e. Energietransitie 

Ten aanzien van Zonnevelden is de Dorpsraad van mening dat de volgende aanpak 

gehanteerd dient te worden: 

1. Dorpsraad ondersteunt plannen voor duurzame energie en energieneutraal 

zijn mits: 

2. Wij vinden dat plannen in vroeg stadium en goed overleg met directe 

omwonenden worden besproken.    

3. Passen in de duurzame visie (plannen van gemeente en bewoners). 

4. Plannen bij voorkeur lokaal gericht zijn 

5. (Lokale) plannen dienen geen overlast te veroorzaken aan de directe 

omgeving (windenergie De Glind e.d.) 

6. Indien wel overlast dienen directe omwonenden schadeloos gesteld te 

worden 

NB Altijd eerst de daken in Leusden volleggen met zonnepanelen en daarna pas 

beginnen aan velden in de natuur! 

 
 
f. Visie Achterveld/Stoutenburg 2035 

Bart Tolboom heeft contact opgenomen met de Dorpsraad over het opstellen van 

een visie voor Achterveld/Stoutenburg voor 2035. Hoe ziet Achterveld er dan uit, 

wat vinden wij belangrijk etc. 

De Dorpsraad neemt voortouw om mensen uit te nodigen om hun visie te geven. 

De aanpak wordt door Bart en Edwin opgesteld en in het volgende overleg 

gepresenteerd. 

 



 

 

 
 7. Rondvraag 

Aanwezigen geven aan dat Wethouder W. Vos na zijn verhindering aanwezig zou zijn 

in het overleg. Edwin nodig wethouder Vos uit. 

 

Er is een brief verspreid door de gemeente Leusden over het plaatsen van een 

stikker op de GFT container. Hoe past dit in de AVG richtlijnen. Edwin vraagt dit na. 

 

. 
 
 8. Sluiting 

Om 21:30 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

12 oktober 2021 is er weer een (Teams) bijeenkomst van de Dorpsraad. 
 


