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Verslag van de vergadering van 11 januari 2022  
 

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

Servaas, Kick van Oosten, Dick Rooks, Marian Vis, Bart Toolboom 

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

Gast(en): Wim van Hell (CU/SGP), Hilde vd Heuvel en Albert Kramer (beide Leusden 

Vooruit), Marico van Leeuwe en Miranda Prins 

  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de Teams vergadering.  
  

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 
3. Mededelingen 

• Edwin staat nog even stil bij het overlijden van ons oude Dorpsraad lid Marion 

Cense; 

• Gisela en Yvonne nemen 25/1 deel aan het OMWA (Teams); 

• Bijdrage van Gemeente Leusden voor 2022 is ontvangen; 

• Gesprek over organisatie bewonersbijeenkomst Groot Agteveld vindt plaats. Op 

5 maart a.s. Idee wordt geopperd om ook andere nieuwe bewoners uit te 

nodigen. Edwin bespreekt dit nog met de organisatie van de bijeenkomst. 

 
4.  Verslag en acties vorige bijeenkomst 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

 
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

13/12 Mailen agenda en verslag naar Gemeente Leusden 

20/12 mail naar gemeente over Remondis op fietspad 

30/12 mail naar gemeente over verkiezingsdebat 

30/12 mail naar Gemeente Leusden over bijdrage 2022 

3/1/22 mail en brief gemeente aan Dorpsraad inzake bijdrage voor 2022  

 
 
6.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Geen punten 



 

 

 

 
b. Verkeer en Veiligheid 

Edwin nodigt Leander Hepp uit voor de bijeenkomst van 8 februari 2022. 

Onderwerpen tellingen, snelheden etc. 

• 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. 

Afspraak wordt januari 2022 gemaakt; 

• 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. 

Contact is geweest met TLN. Weinig resultaat. Gemeente neemt nu contact 

op met VVN; 

• 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 heeft dit 

opgepakt. Leander bespreekt dit met Dick.  

• 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. Tevens zijn er een aantal 

gesprekken geweest over de route van de Buurtbus tijdens de 

werkzaamheden; 

• 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. Zorg ook over oplopende 

verkeersdruk op Pater Stormstraat door auto’s en vrachtverkeer tijdens 

bouw Mastenbroek; 

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

werden de eerste twee weken van november intensiteit en 

voertuigcategorieën, verdeling over de dag en snelheden gemeten. Tellingen 

worden besproken met Dick; 

• Edwin geeft aan dat fietsers uit Barneveld via Groot Agteveld naar Leusden 

fietsen. Deze groepen fietsen breed uit en hinderen het autoverkeer. Edwin 

heeft de gemeente geïnformeerd. Suggestie is om ook de filmpjes te delen 

met de scholen; 

• Bij het Foodcourt zijn tijdens de spits veel opstoppingen waardoor geen 

verkeer naar Stoutenburg/Achterveld mogelijk is. Edwin bespreekt dat met 

gemeente.  



 

 

Afgehandelde punten: 

•  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. 

o Edwin heeft deze punten ingebracht in het overleg met  Provincie 

Utrecht (Focusgroep OV) 

 

 
c. Ruimtelijke ordening 

Inbreilocatie Lintbebouwing Stoutenburg 

inbreiding in Stoutenburg is pas na 2025 aan de orde.    is. DIT 'is' MOET WEG  Er worden 
eerst kaders door de gemeente opgesteld waarbinnen initiatieven moeten passen. De kaders 
zijn er nog niet. In de loop van 2022 komt daarover meer duidelijkheid. De concept-kaders 
zullen worden besproken met de belanghebbenden voordat zij definitief vaststaan. Wanneer 
de kaders zijn vastgesteld kunnen plannen worden ingediend en zullen ze in behandeling 
worden genomen. Daadwerkelijke inbreiding is pas na 2025 aan de orde. 

 

 

  
d. Stoutenburg 

Zie ruimtelijke ordening 

 

 
e. Energietransitie  

Geen punten 
 
 
f. Visie Achterveld/Stoutenburg 2035 

Bart Tolboom geeft toelichting over de status. 

Publicatie op Facebook, Spar etc. 

Edwin zal tijdens het OMWA de visie onder de aandacht brengen. 

 

 
g. Verkiezingsdebat 2022 

Er wordt 22 februari 2022 een verkiezingsdebat georganiseerd. Edwin heeft dit 

uitgevraagd bij de politieke partijen. 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Huis van Leusden met een uitstraling gericht 

op Achterveld en Stoutenburg. 

Er worden filmpjes gemaakt van de vragen van bewoners die gesteld worden aan de 

partijen. 

Het debat wordt gestreamd en opgenomen. 

Dorpsraad is akkoord met deze aanpak. 

 
 
 

  



 

 

7. Rondvraag 

Er waren op een aantal plaatsen tijdens oud en nieuw vuurwerkoverlast. Idee wordt 

geopperd om 1 centrale plek in Achterveld een vuurwerkshow te organiseren. 

 
 
 8. Sluiting 

Om 21:20uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

8 fabruari 2022 is er weer een (Teams) bijeenkomst van de Dorpsraad. 
 


