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Verslag van de vergadering van 8 februari 2022  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Dick Rooks, 

Bart Toolboom 

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

Servaas, Kick van Oosten, Marian Vis 

Gast(en): Leander Hepp (gemeente Leusden), Wim van Hell (CU/SGP), Melanie Voskuilen-

Kroeze, Alexandra Kolkman, Frank de Wit (Lokaal Belangrijk) 

  
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de Teams vergadering.  

  
 

2. Vaststellen agenda 

In verband met aanwezigheid Leander wordt verkeer en veiligheid als eerste 

besproken. Daarna vertrekt Leander. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 
3. Mededelingen 

• Gisela en Yvonne hebben 25/1 deelgenomen aan het OMWA (Teams); 

• Gesprek over organisatie bewonersbijeenkomst Groot Agteveld vindt plaats. Op 

23 april a.s.  

Idee wordt geopperd om ook andere nieuwe bewoners uit te nodigen. Edwin 

heeft dit besproken met DAVA. Zij organiseren een bijeenkomst voor nieuwe 

bewoners in september 2022. Tevens onderzoekt gemeente Leusden om 

nieuwe bewoners een informatiepakket te geven.  

 
4.  Verslag en acties vorige bijeenkomst 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van verslag:  

Motie over gebruik van vuurwerk heeft het niet gehaald. Burgemeester neemt het 

voorstel mee naar regionaal overleg.  Echter kans van slagen lijkt beperkt. 
 
 

 
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

13/01 Mailen agenda en verslag naar Gemeente Leusden 
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6.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Geen punten 

 

 
b. Verkeer en Veiligheid 

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 later dit jaar gemaakt; 

• Het fietspad langs de Hessenweg in het dorp (westzijde) 

Geconstateerd wordt dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het 

fietspad o.a. door pakketbezorgers. Gemeente heeft contact opgenomen met 

VVN. Verzoek aan mensen die, zien dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt 

van het fietspad, om zelf een klacht in te dienen 

• 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. Helaas niet haalbaar. Wel op tweetal andere 

plaatsen in Leusden. 

V85 = 70 km/uur ter hoogte van Kick van Oosten. Dit is aan de hoge kant. 

Er is geen echte oplossing beschikbaar. Edwin stelt voor een prijsvraag uit te 

schrijven; 

• 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. Zie ook volgend punt; 

• 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. 

Blijkt dat er vreemde waarden in de tellingen zit (Jan van Arkelweg). Leander 

onderzoekt dat verder. Verklaringen worden genoemd door aanwezigen: 

Hessenweg is op sommige plekken te druk en onhandig voor zwaar verkeer, 

voorrang komend vanuit de Pater Stormstraat , etc. Leander neemt deze 

ideeën mee; Aanbeveling een tellus op de P. Stormstraat 

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

fietsen (vooral schoolgaande jeugd). 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. Dit even aankijken hoe het nu 

is na aanleg van het plateau. 

• Suggestie wordt gedaan om vangnet te plaatsen tegen zwerfvuil van 

Foodcourt. Leander overlegt intern; 
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Afgehandelde punten: 

• 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. 

Plateau lijkt te voldoen aan de wensen; 

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

verkeer naar Stoutenburg/Achterveld mogelijk is. Gemeente Amersfoort 

geeft aan dat dit een Corona probleem is. Nu lijkt het beter te gaan. Mocht 

het probleem terugkomen dan gaat de Dorpsraad er achteraan. 

 

 

 
c. Ruimtelijke ordening 

 Geen punten 

 

  
d. Stoutenburg 

Inbreilocatie Lintbebouwing Stoutenburg. Daadwerkelijke inbreiding is pas na 2025 

aan de orde. 

 

 
e. Energietransitie  

Geen punten 
 
 
f. Visie Achterveld/Stoutenburg 2035 

Bart Tolboom geeft presentatie over de resultaten. 

Tevens doorkijk naar de vervolgstappen. 

Presentatie staat op de site (Dorpsraad) 

Uitnodiging aan belangstellenden wordt verstuurd. 

Waardering voor de aanpak en presentatie. 

 

 
g. Verkiezingsdebat 2022 

Er wordt 22 februari 2022 een verkiezingsdebat georganiseerd.  

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. Deze filmpjes worden op de site vooraf beschikbaar gesteld. 

Vragen kunnen vooraf via mail gesteld worden. Tijdens de bijeenkomst via 

MENTI.COM 

Het debat wordt gestreamd en opgenomen. 
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Maximaal 2 deelnemers van een partij aan de tafel. Maximaal 1 persoon op de 

tribune. 

 
 
7. Rondvraag 

 Wordt geen gebruik van gemaakt 

 
 
 8. Sluiting 

Om 21:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

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


