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Verslag van de vergadering van 8 mei 2018  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Anneke van 
Dijen, Kick van Oosten 
Afwezig : Wessel de Groot (voor langere tijd), Marion Cense,  
Afwezig met kennisgeving:, John van Oosten, Yvonne Servaas, Thijs Ruitenbeek 
Gast(en): Charlotte van Mourik (D66) 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 

3. Mededelingen 
Gisela vraagt decharge voor het boekjaar 2017. Iedereen is akkoord. Kick en Anneke 
tekenen de financiele overzichten. 
Tevens wordt afgesproken dat Yvonne wordt toegevoegd aan de en/of rekening van de 
Dorpsraad. 
 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbeschrming) verplichting 
Er wordt nagedacht of er informatie wordt vastgelegd van en over mensen. De aanwezigen 
komen tot de conclusie dat er niets vastgelegd wordt. De namen in het verslag zijn met 
goedkeuring van de Dorpsraadleden. De verslagen worden gepubliceerd op onze site. 

 
 Iedereen wordt verzocht in zijn/haar omgeving te kijken naar nieuwe potentiele leden. 
 
 

4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Verslagen van 13  maart en 10 april zijn goedgekeurd. 

 
 

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :  
uitnodiging van gemeente Leusden over saamhorigheid. Informatieavond 16 mei. 
Dorpsraad neemt deel. Edwin en Gisela of ? 
Uitnodiging voor deelname aan bijeenkomst 30 mei over meedenken met College. Edwin en 
? gaan 
Uitgaand : geen 
 



 
6.  Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 
 
Koningin Julianaweg 
De vernauwing in de Koningin Julianalaan wordt inmiddels weer opgepakt door de 
gemeente Leusden. 
Verloopt traag. Edwin vraagt de status na. 
 
 
b. Ruimtelijke ordening  

 Plaatsing container in gebied Verjaagde Ruiterweg. Edwin vraag de status na. 
 
 
c. Stoutenburg  
Geen nieuwe informatie 
 
 
7. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 10 april jl. 

 
 

8. Rondvraag 
De ingebrachte punten zijn verwerkt in de vorige onderwerpen. 
 

 
9. Sluiting 
Om 21:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


