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Verslag van de vergadering van 12 oktober 2021  
 

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

Servaas, Marian Vis 

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

Kick van Oosten 

Gast(en): Wethouder van der Vegte, Rik Swieringa en Leander Hepp (gemeente Leusden), 

Bart Tolboom, Miranda Prins, Brenda Verwoert, Lucien Pot en Henri Schouten 

  
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de Teams vergadering.  

  
 

2. Vaststellen agenda 

De onderwerpen: 

- Kennismaking met wethouder van der Vegte 

- RES 

- Verkeer  

Worden als eerste besproken. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 
3. Mededelingen 

• Edwin is samen met DAVA, gestart met het organiseren van een 

kennismakingsavond voor de huidige bewoners van Groot Agterveld; 

• December bijeenkomst met Alliantie, WSL en Latei 

  
4.  Verslag en acties vorige bijeenkomst 

Het verslag wordt goedgekeurd 
 

 
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

Verslag en agenda van Dorpsraad naar Gemeente Leusden 

8/9 mail bewoonster over verkeersregelaars. Diverse mails 

12/9 mail aan gemeente Leusden over deelname aan Dorpsraad 12/10 

Diverse mails van bewoner Groot Agterveld over feest en samenhang 

23/9 gesproken met W. de Graaf over samenwerking 

27/9 Verslag van gemeente Leusden over energietransitie 

4/10 Mobiliteitsplan raadsversie 

  



 

 

6.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Geen opmerkingen. 

 

 
b. Verkeer en Veiligheid 

De volgende punten zijn besproken met Leander Hepp: 

• Verkeersplateau Koningin Julianaweg – Groot Agteveldlaan 

Realisatie is gepland week 3-4 in 2022. Verharding Groot Agteveldlaan loopt 

door over plateau. Maatvoering wordt 30 km/u met hoogte 8 cm om aan de 

ene kant de snelheid er goed uit te halen en aan de andere kant agrarisch 

gerelateerd verkeer niet te veel te hinderen. 

• 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 

• Einde bebouwde kom richting Amersfoort veel meldingen over kapotgereden 

banden. Lijkt een probleem met de rechte stoepranden. Is anders ontworpen 

dan gerealiseerd. Leander onderzoekt dit aspect. Vooral een bandje van de 

laatste inrit zou een boosdoener kunnen zijn, dit wordt aangepast. We 

houden het in de gaten. 

• Snelheid op de Emelaarseweg lijkt hoog. Smiley heeft mei 2021 er gehangen. 

Binnenkort weer een smiley ophangen. Plaatsing meer voorbij de S-bocht 

vanuit Achterveld bezien. Leander overlegt dit met Dick Rooks. 

• Inrijden tijdens de spits van de Emelaarseweg (vanuit Terschuur) is niet direct 

mogelijk. Wordt toch veel gedaan. Leander pakt dit op met de BOA's 

• Vanaf de Outputweg (Amersfoort) links af naar Achterveld staat Achterveld 

niet op de borden. Leander neemt dit punt mee naar het overleg met 

gemeente Amersfoort 

• Bij DogSport is het voetpad heel slecht. Leander onderzoekt dit met de 

wegbeheerder. 

• Fietspad aan de Hessenweg wordt overwoekerd door groen. Kunnen de 

zijkanten gesnoeid worden? Leander zet dit intern uit bij de collega's van 

groen. 

• Remondis rijdt over het fietspad langs de Hessenweg in het dorp (westzijde). 

Leander pakt dit op met de collega die gaat over afval. (Edwin) 

  

 Afgehandelde punten: 

• 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.  

• 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. I.vm. verkeersveiligheid is het niet wenselijk (meer) een spiegel te 

plaatsen 

• 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. De 

ononderbroken markering is daarom doorgetrokken over een afstand van 

circa 10 meter. 

• 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. 

• 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, zijn tussen het nieuwe 

plateau met de Groot Agteveldlaan en het kruispunt met de Hessenweg 

fietssuggestiestroken aangebracht 

• Snoeien begroeiing kruispunt Hessenweg/ Pater Stormstraat is gebeurd. 

Tevens zijn de hogere planten vervangen door planten die kleiner blijven 

• Horsterweg (Stoutenburg) hier valt op dat de 50km zone nog bestaat. Deze 

dient nog aangepast te worden. Dient inderdaad te gebeuren. Heeft 

voorlopig geen prioriteit omdat het geen daadwerkelijke invloed heeft op de 

snelheid. 

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

naar gekeken. Is duidelijk genoeg. Wel is de belijning aangepast (zie eerder 

punt kruispunt Klettersteeg - Hessenweg). 

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

het. Verzoek om meer controle door BOA. De gemeente heeft de weg 

aangedragen voor flitscamera(‘s). Niet zeker is of het verzoek gehonoreerd 

wordt. 

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

Extra aandacht lijkt wenselijk. Geen aanvullende maatregelen worden 

genomen, is onderzocht met een smiley en valt mee 

• Openbaar vervoer, niet van toepassing, is Buurtbus. Rijdt erg beperkt. Wat 

zijn de mogelijkheden voor openbaar vervoer. Achterveld maakt gebruik van 

Automaatje. Daarnaast blijft de gemeente zich inzetten van een goed 

dekkend OV-net 

 

 
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 

• Bericht verschenen dat in Provincie Utrecht TeNNet geen mogelijkheden ziet om 

grote aansluitingen te realiseren (zonnevelden van meer dan 250 panelen of 

windmolens). De consequenties hiervan moeten door de gemeente Leusden nog 

besproken worden 

• Gemeente Leusden moet nog duidelijkheid geven over plaatsing van 

WindWokkels en kleine zonneveldjes. Reactie komt 

• Leusden faseert de uitrol van Zonnevelden. Elke 2 jaar worden de ontwikkelingen 

bekeken 

• Miranda en Brenda geven aan dat boeren agressief benaderd worden door 

bedrijven (zeggen in naam van gemeente Leusden, wat niet juist is) om de 

weilanden in te zetten voor zonnevelden. Dit wordt als zeer vervelend ervaren. De 

gemeente neemt hierover contact op met LTO en Vallei Horstee om samen met 

hen te bepalen welke actie gewenst is. 

 
f. Visie Achterveld/Stoutenburg 2035 

Iedereen kan zich vinden in de gedefinieerde acties en de planning. 

Toevoegingen zijn: 

 We dienen ons te richten op jong en oud 

 Benut social media 

 Zorg voor een goede uitnodigingsbrief  

 Benut ook de kerk 

 Voeg aan de deelnemers de geloofsgemeenschap toe 

 
 
 7. Rondvraag 

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

in het overleg. Edwin nodig wethouder Vos uit. 

Realiseer een wandelverbinding van Mastenbroek2 naar de Klettersteeg. De 

wandelweg moet rolstoeltoegankelijk worden. Tip wordt gegeven om de 

Klomenpadstichting te benaderen. 

 

 
 
 8. Sluiting 

Om 22:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

9 november 2021 is er weer een (Teams) bijeenkomst van de Dorpsraad. 
 


