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Verslag van de vergadering van 9 november 2021  
 

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

Servaas, Kick van Oosten, Dick Rooks 

Afwezig : Rex Feenstra, Anneke van Dijen, Thijs Ruitenbeek, John van Oosten, Marian Vis 

Gast(en): Burgemeester Bouwmeester, Rik Swieringa en Leander Hepp (gemeente 

Leusden), Miranda Prins, Lucien Pot 

  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de Teams vergadering.  
  

 
2. Vaststellen agenda 

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. Idee is 

wellicht een Kerstmarkt? Er is aan het begin ook al een buurtfeest gefeest (1e 

deel van de wijk); 

• Uitnodiging naar Latei, Alliantie en WSL voor deelname aan Dorpsraad van 

14/12/21. En bevestiging bijeenkomst 14 december  

• Nieuwe woonvorm: proberen wij de politieke partijen mee te nemen in onze 

ideeën. Tot op heden nog weinig reactie op ons verzoek tot overleg. Tevens is 

WSL terughoudend. Mogelijk dat de gemeente het belang kan aangeven bij 

WSL. De woonvorm is een initiatief van de burgers uit Achterveld; 

• Burgemeester geeft aan dat een aanwezige van uit het College spreekt namens 

het College; 

• Yvonne en Gisela nemen deel aan de bijeenkomst met de CvK op 12/11/21; 

• De Dorpsraad komt vooralsnog tot de zomer via Teams bijeen.  

 

4.  Verslag en acties vorige bijeenkomst 

Het verslag wordt goedgekeurd met toevoeging dat in het vervolg aangegeven wordt 

wanneer een spreker het overleg verlaat. 
 

 
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

14/10 Verzoek van onze burgemeester om aanwezig te zijn bij Dorpsraad 

15/10 agenda en verslag naar Griffie 

11/1 uitnodiging bijwonen bezoek CvK 



 

 

4/11 uitnodiging meedenken OV Utrecht 

 Mailwisseling met gemeente over doorstroomwoningen 

8/11 Mailwisseling over restafvalcontainer Verjaagde Ruiterweg 
 
 
6.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Bij Daatselaarbeekje is in goed overleg met de eigenaar afgesproken dat de bomen 

gekapt worden zodat de zonnepanelen meer zonlicht op kunnen vangen. 

 

 
b. Verkeer en Veiligheid 

De volgende punten zijn besproken met Leander Hepp: 

• Situatie Walter van Amersfoortstraat – Verjaagde Ruiterweg 

Er leeft bij Yvonne en Gisela onvrede over een eerdere toezegging van de 

gemeente dat na het afsluiten van het kruispunt Hessenweg - Verjaagde 

Ruiterweg voor het autoverkeer, er een verkeersplan zou worden opgesteld 

voor dit buurtje. Dat is nooit gebeurd. Izaak Boone heeft hierover contact 

opgenomen met Yvonne. Yvonne en Gisela pakken dit op met Izaak Boone. 

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

Leander heeft dit met collega die gaat over afval besproken. Inmiddels wordt 

geconstateerd dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van het fietspad, ook 

door bijvoorbeeld pakketbezorgers. Er wordt een brief verstuurd naar 

Transport en Logistiek Nederland, gericht aan de bij hen aangesloten 

pakketdiensten die zal worden ondertekend door de burgemeester. 

• Er zijn op 56 locaties in de gemeente Leusden tellussen geplaatst. Daarmee 

worden de eerste twee weken van november intensiteiten, 

voertuigcategorieën, verdeling over de dag en snelheden gemeten. 

• Snelheden op Hessenweg zijn te hoog. Handhaven is noodzakelijk echter 

lastig door andere prioriteiten bij de politie. Er is een verzoek gedaan voor 

trajectcontrole of flitspalen. Tevens verzoek om smiley op betere plaatsen op 

te hangen (waar ook echt harder gereden kan worden). Leander pakt dit op; 

• 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; 

• Dorpsraad vraagt zich af of door Mastenbroek2 extra druk op Hessenweg 

ontstaat. Gemeente houdt in de planvorming rekening met de extra 

verkeersdruk en verwacht geen grote problemen; 

• Dorpsraad zal de volgende punten t.a.v. nieuwe OV-concessie die door de 

provincie wordt voorbereid, onder de aandacht brengen via de voor haar 

beschikbare kanalen:  

o Buurtbus kan geen OV genoemd worden! 

o Meer aandacht nodig voor goed OV in Achterveld; 

o Helpt bij ontlasten van de wegen; 

o Aansluiting nodig op Amersfoort.  



 

 

  

  

Afgehandelde punten: 

• 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 is inmiddels aangepast 

• 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; 

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

mogelijk. Wordt toch veel gedaan. BOA’s gaan controleren; 

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

niet op de borden. Leander heeft dit punt besproken met gemeente 

Amersfoort. Is een bewuste keuze. Na aanpassing knooppunt Hoevelaken zal 

de verbindingsweg anders aansluiten waardoor het bord hier niet meer 

nodig is; 

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

wegbeheerder besproken en het voetpad wordt aangepakt; 

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

zijkanten gesnoeid worden? Leander heeft dit bij de collega's van groen 

aangekaart en wordt aangepakt; 

 Na dit punt verlaat Leander het overleg. 

 
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. Informatie ontvangen van Gemeente Leusden wie de verhuurder is. 

Burgemeester vraagt ook bij WSL na. 

 

Beweegtuin is een locatie waar bewogen kan worden. Er wordt gepleit om verspreid 

door het dorp ook beweegmogelijkheden te creëren.   

  

Restafvalcontainer wordt besproken. Het proces is volgens de Dorpsraad voor 

verbetering vatbaar. Burgemeester neemt dit punt mee naar het College. 

 

 
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. Waarschijnlijk begin 2022 meer duidelijkheid; 

• Gemeente Leusden moet nog duidelijkheid geven over plaatsing van 

WindWokkels en kleine zonneveldjes. Reactie komt nog; 

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

bekeken. Dat geldt ook voor het kader; 

• 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. De gemeente heeft navraag gedaan bij 

LTO en Vallei Horstee zijn geen berichten binnengekomen. Miranda geeft aan 

dat zij de boeren hebben aangegeven direct contact op te nemen met de 

gemeente. Dat is nog niet gebeurd geeft de gemeente aan; 

• Het resultaat van de consultatie wordt waarschijnlijk 18 november in de 

gemeenteraad besproken; 

• Het salderen werkt niet bevorderlijk om meer zonnepanelen te plaatsen dan 

voor eigen gebruik noodzakelijk. Gemeente kaart dit op verschillende manieren 

aan bij de overheid; 

• Er is een nieuwe politieke partij (Lokaal Belangrijk). Kan een nieuwe meerderheid 

in de raad het unaniem genomen besluit weer veranderen? ja dat kan al lijkt dat 

niet waarschijnlijk.  

 

Na dit punt verlaat Rik het overleg. 
 
f. Visie Achterveld/Stoutenburg 2035 

Bart Tolboom heeft aangegeven dat hij vanavond afwezig is. Edwin maakt afspraak 

met Bart. 

 
g. Verkiezingsdebat 2022 

Er wordt in februari een debat georganiseerd. Edwin vraagt dit uit bij de politieke 

partijen. 

De vorm binnenkort over nadenken. Alleen digitaal, live of combinatie? 
 
 

 7. Rondvraag 

 Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
 
 8. Sluiting 

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

14 december 2021 is er weer een (Teams) bijeenkomst van de Dorpsraad. 
 


