
Dorpsvisie Achterveld 2035



Inhoud

• Aanleiding en doelstelling

• Dorpsenquête

• Voorstel vervolg



Aanleiding en doelstelling (1/2)

• Recente ontwikkelingen Achterveld, waaronder Groot Agteveld, 
Modderbeek, Hessenweg

• Komende ontwikkelingen Achterveld, waaronder zoekgebieden 
woningbouw, ontwikkelingen (locaties) basisscholen en 
maatschappelijke ontwikkelingen

• 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.



Aanleiding en doelstelling (2/2)

• Zelf (mede) richting geven aan de ontwikkeling van Achterveld door 
een visie op te stellen: hoe zien wij Achterveld in 2035? Hoe willen 
we wonen, leven, opgroeien en oud worden in Achterveld en 
omgeving?

• De dorpsvisie richt zich op hoe we ons als dorp willen ontwikkelen 
richting 2035, niet op wat we niet willen.

• Enthousiasmeren dorpsgenoten om mee te denken en werken aan de 
ontwikkeling van ons dorp



Dorpsenquête (1/4)

• 1 tot en met  31 januari

• 105 reacties
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21%
42%
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Leeftijd

Jonger dan 25 jaar

25 - 34 jaar

35 - 49 jaar

50 - 67 jaar

Ouder dan 67 jaar



Dorpsenquête (2/4)

• Karakter van Achterveld
• Saamhorig dorp, waar men nog naar elkaar omkijkt en elkaar groet

• Kleinschaligheid, ons-kent-ons

• Betrokkenheid, hechte gemeenschap, zelfredzaamheid en actieve 
verenigingsleven

• Landelijke ligging en uitstraling, maar tegelijkertijd centraal gelegen

 Behoud dorpse karkater een basisprincipe voor de dorpsvisie



Dorpsenquête (3/4)

Vier thema’s

1. Wonen in Achterveld
• Tempo en schaal woningbouw passend bij (behoud) dorpse karakter
• Focus op woningen voor Achterveldse jongeren/starters en ouderen
• Zoekgebied Noordoost: Aandacht voor huidige landelijke uitstraling, 

natuur, recreatie, etc.
• Zoekgebied Noordwest: Aandacht voor binding dorp

2. Bereikbaar Achterveld
• De ruime meerderheid ervaart de verkeersveiligheid van het dorp als 

goed, met enkele aandachtslocaties
• Bereikbaarheid kan worden verbeterd: openbaar vervoer, 

fietsverbindingen en deelvervoer.



Dorpsenquête (4/4)

3. Leefbaar Achterveld
• Behouden en versterken voorzieningenniveau: winkels die het huidige aanbod aanvullen
• Meer aandacht voor activiteiten voor jongeren tot 18 jaar en jeugdzorg
• Vergroten samenhang dorpshart
• Meningen en ideeën IKC en MFC lopen uiteen, maar wel veel goede aandachtspunten
• Aandacht nodig voor rol Dorpsraad en samenhang met DAVA
• Samenwerking verenigingen kan worden verbeterd
• Communicatie richting dorp en nieuwkomers kan worden verbeterd

4. Groen en Duurzaam Achterveld
• Veel input voor verbeteren recreatie, waaronder meer ommetjes en 

beweegmogelijkheden.
• Oude karakter van het landschap meer terugbrengen en aandacht voor agrarische 

ontstaansgeschiedenis Achterveld
• Opstellen visie voor energietransitie en klimaatadaptatie



Voorstel vervolg

• 1 t/m 31 januari Invullen dorpsenquête

• 8 februari Terugkoppeling Dorpsraad

• Februari - april Uitwerken thema’s in vier werkgroepen
Werkgroepen bestaan uit dorpsgenoten die in de enquête hebben 
aangegeven graag te helpen bij het vervolg.

• Mei – juni Terugkoppeling uitwerking thema’s en in gesprek 
met het dorp
Mogelijk samenhang met expositie in mei

• Juli Dorpsvisie definitief


