
 
 
        Achterveld, 5 maart 2018 
 
 
 
Geachte fracties, Raadsleden en College, 
 
  
Vandaag ontvingen de bewoners aan de Hessenweg (stille klinkergedeelte) de brief, 
overgenomen in bijlage 1, in de brievenbus. Dit is voor ons de reden om onderstaande 
toelichting aan u te mailen.  
 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad de beslissing neemt. Wij als Denktank 
hebben het voorwerk gedaan en het voorwerk is door ons vertaald in een advies. 
 
Direct na de infobijeenkomst op 22 februari hebben wij als Denktank uitgebreid stilgestaan 
bij het resultaat. Wij hebben naar aanleiding hiervan de Wethouder van Verkeer en 
betrokken ambtenaar een mail gestuurd met een aanvullend advies over de schijnbaar 
kleine wijziging (klinkers naar asfalt) in een groot geheel te bekijken. Een kleine wijzigen met 
een zeer grote impact. De mail is bijgevoegd in bijlage 2. 
  
De Denktank heeft namelijk zeer lang stilgestaan hoe de veiligheid verbeterd kan worden 
door een langzamere snelheid af te dwingen. Dat is een zeer intensief proces geweest. Door 
de keuze voor asfalt dient opnieuw naar alle aspecten onderzoek gedaan te worden.  

 
 
Inhoudelijk over de stemming op 19 februari. De actiegroep 
was zeer goed vertegenwoordigd en heeft zich goed laten 
horen. In bijlage 1 staat 85% is voor. De juiste tekst is echter 
dat 85% van alle aanwezigen voor is. Het betrof een peiling 
en geen stemming. 
 
Aan de hand van de aanwezigen kan niet bepaald worden 
hoeveel aanwonenden voor of tegen zijn. Tevens is hieruit 
niet de conclusie te trekken hoeveel inwoners van 
Achterveld voor of tegen zijn. Zeker is dat niet 85% voor 
asfalt is. 
 
De moeilijke beslissing ligt in uw handen. Nogmaals wij 
leggen ons 100% bij uw beslissing neer. 

 
Kiest u voor een weloverwogen plan waar honderden mensen aan bijgedragen hebben. Het 
plan dat ondersteund wordt door deskundigen van INBO Woudenberg, deskundige 
ambtenaren en een rapport van een onderzoeksbureau of kiest u voor een actiegroep. 
 



De leden van de Denktank achten het niet nodig om donderdag 8 maart 2018 aanwezig te 
zijn bij een debat waarbij onze aanwezigheid, ook niet als inspreker, nog verder bijdraagt 
aan een invulling van onze reeds eerder gedane presentatie en onze bijdragen. 
Mocht u nog vragen hebben dan willen wij die met alle plezier beantwoorden.  
 
Tenslotte de Denktank vraagt u of u zich wilt verdiepen in de materie en over het 
democratisch proces.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de Denktank, 
Edwin Winterkamp 



Bijlage 1 : brief aan aanwonenden 4 maart 2018 
 

 
 
  



Bijlage 2 : brief aan Wethouder verkeer en ambtenaar 
 

 


