Dorpsraad Achterveld &
Stoutenburg
www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl
e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Verslag van de vergadering van 11 december 2018
Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Yvonne Servaas, Thijs Ruitenbeek, Anneke van
Dijen, Gisela Tossaint (penningmeester) , Kick van Oosten, John van Oosten, Dick Rooks
Afwezig :, Rex Feenstra, Marion Cense,
Gast(en): H. Lonink
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
Dinsdagavond 11 december is er een bijeenkomst voor de bewoners van Groot Agteveld
over de mogelijke verontreiniging door zand onder de straten. H. Lonink is daarbij aanwezig.
Henk Lovink komt alsnog naar de vergadering om ons bij te praten over de status.
4. Verslag vorige bijeenkomst.
Verslag van 13 november 2018 is goedgekeurd.
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie
Ingekomen :
Reactie van bewoners op brief van Gemeente Leusden op punten van bewoners Groot
Agteveld.
Vragen van Merchand en Carnavalsvereniging over project Hart van Achterveld (vervanging
riolering en de herininrichting Hessenweg). Beide geven aan niet benaderd te zijn over het
project. Edwin heeft de verbinding naar de projectgroep gemaakt.
Uitgaand :
Mail over BOA’s aan college. Nog (steeds) geen reactie ontvangen.
Zienswijze OTB Knooppunt Hoevelaken ingediend.
6. Diverse activiteiten
a. Buitengebied
Overleg van de MHC Leusden met de aanwonenden. Conclusie: belangrijk om elkaar te
weten te vinden. Volgend jaar volgend overleg.
b. Verkeer en Veiligheid
Het idee bestaat dat de snelheid op de Hessenweg buitengebied lager is. Niet iedereen is
hiervan overtuigd. Daarom het idee/verzoek om een Smiley te plaatsen -> resultaat van
meting is ontvangen. Edwin mailt de info door naar Dick Rooks ter beoordeling.

Na maaien liggen er hopen gras langs het fietspad. Dit blijft te lang liggen. Thijs heeft
contact opgenomen met de gemeente. Helaas nog niet alles weggehaald.
Versmalling in de Julianalaan is helaas nog niet opgepakt. Plan is er wel. Uitvoering nog niet.
c. Ruimtelijke ordening
Gesprek met bewoners Groot Agteveld is geweest. Er is nog steeds mailverkeer over
aandachtspunten in de wijk. Parkeren, uitwerpselen van honden etc.
Henk Lonink doet verslag van de bijeenkomst over de mogelijke verontreiniging. De
onderzoeken wijzen uit dat er geen relevante verontreinigen zijn.
d. Stoutenburg
Geen informatie.
e. Nieuwe leden
Uitgebreid stilgestaan bij de Dorpsraad. Doorstroming is lastig door beperkte aanwas van
nieuwe mensen. Ondanks dat er een aantal mensen bijgekomen zijn.
Komende maanden meer onder de aandacht brengen, door :
Poster – door Yvonne gemaakt
Ophangen poster bij Spar, School
Aparte flyer over de Dorpsraad
Op social media de poster ook publiceren
Wat wij constateren dat mensen in ons dorp maar ook elders veel vrijwilligerswerk doen en
als het dichtbij komt mensen eerder gemotiveerd zijn om mee te doen.

7. Actielijst vorige vergadering
Zie actielijst van 11 december jl.
8. Rondvraag
Bijeekomst februari 2019 wordt geprobeerd de politie aanwezig te hebben. Doel is
bespreken plaatsing camera voor verhogen pakkans bij inbraken.
Tevens vragen of BOA en Wijkagent willen komen
Wethouder Patrick Kiel uitnodigen voor volgende bijeenkomst.
9. Sluiting
Om 22:00 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

