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Verslag van de vergadering van 8 januari 2019  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Anneke van Dijen, Gisela 
Tossaint (penningmeester) , Kick van Oosten, John van Oosten, Dick Rooks 
Afwezig : Rex Feenstra, Marion Cense, Thijs Ruitenbeek, 
Gast(en): W. Van Ginkel en Burgemeester Bouwmeester 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 

 
 
 3. Mededelingen 

Burgemeester Bouwmeester komt binnen en neemt het woord. Hij leest de tekst voor die 
maandagavond gepresenteerd is tijdens de Nieuwjaarsreceptie. De Dorpsraad ontvangt de 
Gemeentepluim omdat: 
Sinds de oprichting in 2000 heeft de dorpsraad Achterveld – Stoutenburg zich vol 
enthousiasme ingezet om de belangen van Achterveld en Stoutenburg te behartigen en 
zo een bijdrage te leveren aan de lokale democratie.  
(tekst overgenomen van de Gemeentepluim) 
 
Daarna wordt er doorgepraat over wat er speelt. De volgende onderwerpen worden 
besproken: 
- Inzet BOA’s om Leusden socialer te krijgen 
- Bootcamp – hoe te komen tot voortgang en duidelijkheid 
- Zienswijze over Hoevelaken (zorg om sluipverkeer en hoge snelheden in de dorpen) 
- Hoge snelheden Achterveld en Stoutenburg. Hoe handhaven en voorkomen 

 
Edwin heeft 8/1/2019 gesproken met W. De Graaf over hoe te mailen met college. 
Afgesproken is voortaan mail naar W. De Graaf te sturen. Wij ontvangen dan een bericht 
van ontvangst.  
Communicatie vanuit gemeente over onderwerpen in onze dorpen gaat voortaan ook naar 
de Dorpsraad. 
 

 
4.  Verslag vorige bijeenkomst.  
Verslag van 8 december 2018 is goedgekeurd. 

 
 

5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 
Ingekomen :   
Geen 
 
Uitgaand :  
Geen 



 

 

 
 

6.  Diverse activiteiten 
a. Buitengebied  
Bootcamp: is besproken met Burgemeester 

 
b. Verkeer en Veiligheid 
Aanbesteding Hart van Achterveld loopt. Dick Rooks vertegenwoordigt de lokale 
ondernemers van Achterveld.   
Start werk medio maart 2019 (is de planning) 
 
Wegversmalling Julianaweg : Edwin vraagt status na 
 
Snelheid gemeten met Smiley lijkt ons te hoog. Dick vraagt na bij de gemeente 
 
Stoplicht )VRI) in bocht Horsterweg is aan vervanging toe. Dick en Edwin hebben 
meegedacht over een mogelijke oplossing.    
 

 
c. Ruimtelijke ordening 
Voor Walter van Amersfoortstraat 65 is vergunning aangevraagd. Doorgesproken over de 
locatie. Geen actie verder. 
 
 
d. Stoutenburg 
Geen informatie. 
 
 
e. Nieuwe leden 
Posters worden opgehangen 
Ook op social media. 

 
 
 
7. Actielijst vorige vergadering 
Zie actielijst van 8 januari 2019 
 

 
 
 8. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

 
9. Sluiting 
Om 21:35 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 


