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Aanleiding en doelstelling 
We wonen in een mooi stukje Nederland. Centraal, maar toch rustig gelegen en omringd door mooie natuur. De 
laatste jaren hebben meerdere ingrepen er voor gezorgd dat Achterveld en omgeving nog mooier zijn geworden 
en/of dat meer mensen hier van kunnen genieten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de ontwikkelingen 
rondom de Modderbeek, Groot Agteveld en de herinrichting van de Hessenweg. 
 

Ook de komende jaren zal ons dorp zich verder blijven ontwikkelen en zijn er verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen. Graag geven wij zelf (mede) richting aan de ontwikkeling van Achterveld door een visie op te 
stellen: hoe zien wij Achterveld in 2035? Hoe willen we wonen, leven, werken, opgroeien, oud worden in 
Achterveld en omgeving? 
 

Afbakening 
- Het is niet mogelijk in de Dorpsvisie iets te zeggen over al lopende processen als het uitnodigingskader 

energietransitie en de ontwikkeling van Mastenbroek 2 (ca. 120 woningen tussen 2022 en 2025). 
- De dorpsvisie richt zich op hoe we ons als dorp willen ontwikkelen richting 2035, niet op wat we niet willen. 
- De opstellers van de Dorpsvisie Achterveld zijn geen uitvoerende of regelgevende partij. Wel kunnen we 

partijen verbinden, stimuleren en aanjagen om proberen gewenste ontwikkelingen op gang te brengen. 
 

Welke ontwikkelingen komen op Achterveld af? 
- In 2017 is door de gemeente een Omgevingsvisie Stedelijk Gebied opgesteld. In bijlage 1 zijn de belangrijkste 

passages over Achterveld opgenomen. 
- algemene maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de energietransitie, huizenprijzen/starterswoningen, 

druk op het landelijk gebied/landbouw) 
- In Achterveld zijn twee zoekgebieden voor woningbouw tussen 2025 en 2040 aangewezen 

 
- In de Nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016-2030 is opgenomen: 

o St Jozefschool (Walter van Amersfoortstraat 38) / ’t Startblok (Jan van Arkelweg 12): 1 van de 2 
locaties herontwikkeling woningbouw en/of maatschappelijk, de andere locatie herontwikkeling IKC 
(rond 2030) 

o Sportzaal Achterveld voorziet in een (plaatselijke) behoefte en is essentieel voor een goede spreiding 
van de binnensportaccommodaties binnen de gemeente Leusden. 
In combinatie met de ontwikkeling van een MFC in Achterveld rond 2030 zal de behoefte (omvang 
soort sportaccommodatie) onderzocht moeten worden. Verduurzaming wordt onderzocht. Het dak is 
van de sportzaal is een potentiele locatie voor de exploitatie door een energie coöperatie. 

- DAVA: Beweegtuin en Huis van Achterveld 
 

Dit alles heeft gevolgen voor de ruimtelijke structuur van Achterveld, inclusief de openbare ruimte en 
verkeer(sveiligheid). Hoe zorgen we er daarnaast voor dat nieuwe inwoners betrokken raken en worden bij het 
rijke sociale leven van Achterveld en zorgen we samen voor een goed sociaal klimaat, leefbaarheid en 
voorzieningenniveau. 
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Mogelijke thema’s  
Op basis van bovenstaande eerste analyse kunnen onderstaande thema’s een plek krijgen in de Dorpsvisie: 
- Wonen 
- Openbare ruimte en verkeer 
- Natuur, duurzaamheid en recreatie 
- Sociaal klimaat, leefbaarheid en voorzieningen 
 

Deze thema’s staan nadrukkelijk nog niet vast en kunnen wijzigen op basis van de input die tijdens het 
opstellen van de input wordt opgehaald en ingebracht. 
 

Elk thema kent de volgende opbouw: 
- huidige situatie (SWOT) 
- gewenste situatie (wat & waarom), incl. wat we willen behouden 
- oplossingsrichtingen (wat moet gebeuren om de gewenste situatie te bereiken) 
- actielijst (globaal overzicht van wie/samenwerkingspartners, wat en wanneer van de benoemde 

oplossingsrichtingen) 
 

Vervolgstappen 
1. Samenstellen kerngroep 

Er is een enthousiaste kerngroep nodig die zich bezig houdt met het opstellen van de Dorpsvisie. Deze 
kerngroep bestaat uit ca. 5 personen met verschillende achtergronden wat betreft leeftijden, rol in het 
dorp, etc. Ik denk bijvoorbeeld aan: 
a. Ten minste één van de leden van de kerngroep zit ook in de dorpsraad en/of DAVA. 
b. Vertegenwoordiging Ondernemersvereniging Achterveld 
c. Iemand die communicatief sterk is 
d. Jongere 
e. Tot slot stel ik mijzelf graag beschikbaar voor deze kerngroep 

 

2. Samenkomst kerngroep 
De kerngroep komt samen om het proces (incl. planning) om te komen tot de dorpsvisie te bepalen en 
werkafspraken te maken. Dit Plan van Aanpak vormt hiervoor de basis. 
 

3. Optioneel: Informeren gemeente 
Willen we de gemeente een rol geven in het opstellen van de dorpsvisie? En zo ja, wat is deze rol dan? 
 

4. Input ophalen bij inwoners, ondernemers, verenigingen/stichtingen en scholen  
In eerste instantie wordt informatie opgehaald via: 
a. (digitale) enquête uitzetten via social media, dorpsraad, DAVA, ondernemersvereniging 
b. Opdracht voor beide basisscholen 
 

Na analyse van de resultaten, bundeling in thema’s en verwerken worden de uitkomsten per thema meer 
in detail besproken en verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld door middel van: 
c. Inloopavond 
d. Keukentafelgesprekken 
 

5. Opstellen concept dorpsvisie 
Op basis van alle verzamelde input wordt door de kerngroep een concept dorpsvisie opgesteld. 
 

6. Presentatie concept en ruimte voor aanvullingen 
De concept dorpsvisie wordt online gedeeld en fysiek gepresenteerd. Eventuele op- of aanmerkingen die 
nog worden ontvangen worden verwerkt in de definitieve versie. 
 

7. Verwerken tot definitieve dorpsvisie 
 

8. Aanbieden aan gemeente 
 

9. In actie: uitvoeren van de dorpsvisie 
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Bijlage 1 
Omgevingsvisie Stedelijk gebied gemeente Leusden (december 2017) – Passages Achterveld 
 

- De volledige Omgevingsvisie Stedelijk gebied is te vinden via: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0327.OGVSTD-0401/d_NL.IMRO.0327.OGVSTD-
0401.pdf 

- De Omgevingsvisie buitengebied is te vinden via: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0327.OGVBTG-0401/d_NL.IMRO.0327.OGVBTG-
0401.pdf 

 

Paragraaf 3.2: Vraagstukken uit de samenleving 
Leefbaar Achterveld 
Het valt op dat de Achtervelders trots zijn op de ligging, de bereikbaarheid, de sociale cohesie en een aantal 
bijzondere voorzieningen/winkels in het dorp. Tegelijk zijn er duidelijke vraagstukken voor de toekomst. Deels 
hebben deze te maken met de verwachte bevolkingsontwikkeling (vergrijzing) of andere zorgen (verkeer), maar 
ook met kansen voor de kwaliteiten (meer recreatie/ ommetjes) en nieuwe ontwikkelingen in het dorp (dorps 
wonen?) en het leefbaar houden van het dorp. 
 
Weinig vragen over verkeer 
Ten aanzien van verkeer valt op dat er nauwelijks vraagstukken spelen in de hoofdkern Leusden. Alleen de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer is als vraagstuk ingebracht. In Achterveld ligt dat iets anders. Daar zijn 
specifieke verkeersproblemen naar voren gekomen en is het openbaar vervoer beperkt. In Achterveld rijdt één 
buurtbus waarmee je naar Barneveld en Leusden kunt reizen. 
 
Paragraaf 3.3: Onze omgevingswaarden 

 
  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0327.OGVSTD-0401/d_NL.IMRO.0327.OGVSTD-0401.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0327.OGVSTD-0401/d_NL.IMRO.0327.OGVSTD-0401.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0327.OGVBTG-0401/d_NL.IMRO.0327.OGVBTG-0401.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0327.OGVBTG-0401/d_NL.IMRO.0327.OGVBTG-0401.pdf
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Paragraaf 5.6: Achterveld 

 
 

 


