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Oosterhuizen, april 2016
Beste mensen,
Voor u ligt een terugblik van de activiteiten en gebeurtenissen in en rondom Oosterhuizen in
2015 en de plannen voor 2016. Het verslag is ook te lezen op de website van Oosterhuizen:
www.OnsOosterhuizen.nl.
In 2015 heeft ons digitale dorpsplein www.OnsOosterhuizen.nl , dat in 2014 is gelanceerd het
zeer goed gedaan. Inmiddels zijn er ruim 190 profielen aangemaakt en wordt er veel gebruik van
gemaakt. Op deze website kunnen de bewoners lezen wat er speelt in ons dorp en ze kunnen
elkaar vinden om elkaar te helpen of voor sociale contacten. Ook informatie van de gemeente
over bijvoorbeeld de veranderingen in de zorg, of berichten van onze wijkagent zijn er te
vinden.
Ook afgelopen jaar is weer gebleken dat men in Oosterhuizen erg betrokken is bij alles wat
belangrijk is voor ons Dorp. Wij als Dorpsraad doen ons best om zoveel mogelijk naar de
inwoners te luisteren en zijn blij als men ons weet te vinden voor vragen en/of opmerkingen
zodat wij weten wat er allemaal speelt in Oosterhuizen.
Hopelijk wordt ook 2016 een mooi jaar voor ons allemaal.

Namens de Dorpsraad,
Annie de Groot, voorzitter

Karin van Essen, secretaris

2

Algemeen
In 2015 is de samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad niet gewijzigd.
De samenstelling van de dorpsraad in 2015 is als volgt:
Annie de Groot, voorzitter
Karin van Essen, secretaris
Andries Dolman, penningmeester
Janneke Slingerland, bestuurslid
Henk de Pater, bestuurslid
Ella Kruimer en Gert Jan de Groot, leden adviesraad
Postadres Dorpsraad:
Het Oude Veen 21
7364 BZ Oosterhuizen

Voor informatie over Oosterhuizen kunt u kijken op ons digitale
dorpsplein: www.OnsOosterhuizen.nl.
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Wat speelde er in 2015?
1. Dorpscafé: Ook in 2015 zijn er twee avonden georganiseerd in het dorpshuis. In
het voor- en najaar hebben de inwoners van Oosterhuizen gelegenheid om even
gezellig bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Deze
avonden zullen in 2016 worden vervolgd.
2. Vergaderingen: In 2015 is één openbare vergadering gehouden in april en net als
andere jaren is de bijeenkomst goed bezocht. Vooral de raadsleden van de
gemeente Apeldoorn zijn goed vertegenwoordigd, waar wij als dorpsraad erg blij
mee zijn. De jaarverslagen zijn aan de orde geweest. De buurtverbinders Elka
Bennema, Sharon van Essen, Gülsah van den Heuvel en Hanneke Meulenberg geven
een presentatie over de buurtsite www.OnsOosterhuizen.nl.
Van de gemeente Apeldoorn zijn de heren Teus van Essen en Maarten Voortman
aanwezig om het een en ander te vertellen over het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied.
3. Bestemmingsplan Buitengebied: De gemeente werkt aan een herijking van het
bestemmingsplan dat gaat over het buitengebied van de dorpen Beekbergen en
Loenen en het gehele dorp Oosterhuizen met buitengebied. Tijdens de openbare
dorpsraadvergadering in april is er toelichting gegeven op de gang van zaken
omtrent het bestemmingsplan. Op 11 november is de nog weer een bijeenkomst
geweest in het dorpshuis over de huidige stand van zaken. Het bestemmingsplan
ligt nog niet ter inzage en zal in 2016 verder worden ontwikkeld.
4. Digitaal dorpsplein www.OnsOosterhuizen.nl: In 2014 is de nieuwe, interactieve
website van Oosterhuizen gelanceerd. Op deze website, kunnen inwoners een
eigen profiel aanmaken en zo elkaar leren kennen, helpen en informatie
uitwisselen. Ook de gemeente, de wijkagent, bedrijven en andere instanties
kunnen via de website mensen bereiken met hun boodschap. Inmiddels zijn er ruim
190 profielen aangemaakt en wordt er zeer goed gebruik gemaakt van de website.
Er zijn ook enkele adverteerders gevonden om de kosten van de site te kunnen
dragen.
Buurtverbinders Elka Bennema, Sharon van Essen, Gülsah van den Heuvel en
Hanneke Stegeman zorgen voor het onderhoud van de website. Zij houden de
informatie levendig en gaan het dorp in om zoveel mogelijk inwoners te
enthousiasmeren.
5. Buurtkoffie: De buurtverbinders van OnsOosterhuizen houden tweewekelijks
open huis voor de inwoners van Oosterhuizen en omgeving. Hier kan een ieder
terecht met vragen over de buurtsite of gewoon voor een gezellig kopje koffie.
6. Feestavond: Op de laatste zaterdag van januari is de jaarlijkse feestavond van
het dorpshuis. De avond was wederom succesvol. In 2015 was het een
boerenavond met een heerlijk stamppotbuffet. Men kon zich laten schminken, er
waren pony’s om een ritje op te make rond het dorpshuis en er kon gesjoeld
worden. Al met al was het weer een door het dorpshuis Oosterhuizen prima
georganiseerde avond.
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7. Kunstgrasveld: Van het kunstgrasveld wordt gelukkig veel gebruik gemaakt. In
2015 is er in juni voor de 7e keer op rij een voetbaltoernooi georganiseerd met
een leuk aantal deelnemers.
8. Kalender: De jaarkalender is voor de inwoners van Oosterhuizen het enige
papieren communicatiemiddel buiten de regionale kranten om. De kalender wordt
in eigen beheer ontwikkeld door Hendrik Groeneveld en Hanneke Meulenberg. In
de kalender voor 2015 toont een aantal inwoners een bijzondere plek in of om
Oosterhuizen. De vrijwilligers van de Buurtbus, de gemeenteraadsfracties en de
wethouders hebben een kalender mogen ontvangen.
9. Oranjefeest: Zoals elk jaar was er met Pinksteren het Oranjefeest. Op vrijdag de
hele dag feest voor de school en vrijdagavond beginnen we met het vogelschieten.
Albert Harmsen is de schutterskoning van 2015. Daarna volgde een mooie
zaterdag met een oldtimertrekkertocht. Hier deden ruim 70 trekkers aan mee en
was een echt festijn. Verder natuurlijk de kermis met diverse optredens en op
maandag weer de grote weiderommelmarkt
10. Dames Trekkertocht: Voor de achtste keer is deze tocht gehouden in de
omgeving van Oosterhuizen, met prachtig weer, een mooie route en prima
deelname.
11. Winterfair: Op 28 november 2015 is voor de zesde keer in Oosterhuizen de
winterfair georganiseerd. Enkele duizenden bezoekers zijn op het evenement
afgekomen.
12. Verkeer algemeen: In 2015 is het kruispunt Wittekruisweg/Het
Pompje/Molenberg aangepast naar een gelijkwaardige kruising. Over het algemeen
is dit positief ontvangen en is het duidelijk merkbaar dat de snelheid op dit
kruispunt sterk is gereduceerd. De laatste jaren zijn veel wensen van de
Dorpsraad gerealiseerd. Wij zijn hier erg blij mee en danken dit voor een groot
deel aan ons goede contact met de medewerkers van de gemeente Apeldoorn. Wij
blijven alert op de verkeersveiligheid in ons dorp en doen er alles aan om
problemen die zich voordoen, op te lossen.
13. Verkeer N786: In 2011 heeft de dorpsraad de commissie Oosterhuizen N786 in
het leven geroepen, waarin vanuit de dorpsraad Andries Dolman, Henk de Pater en
Janneke Slingerland zijn vertegenwoordigd, aangevuld met betrokken
dorpsgenoten Paul Meulenberg, Martijn Jasperse en Benno van der Bles. De
dorpsraden van Beekbergen en Oosterhuizen overleggen samen over de
verschillen in standpunt. Klarenbeek sluit zich bij Oosterhuizen aan in de
afwijzing van de keuze voor de aanleg van een nieuwe afslag van de A50 tussen
beide dorpen. In 2015 is er besloten dat er in ieder geval geen nieuwe op- en afrit
zal komen in Oosterhuizen. De provincie doet nu onderzoek naar het upgraden van
de huidige kanaalroute. De verwachting is dat er de komende jaren nog geen actie
zal worden ondernomen.
14. Dorpsvisie Oosterhuizen: In 2007 hebben we een dorpsvisie 2007-2015
gepresenteerd. De afgelopen jaren zijn er al veel punten gerealiseerd en we
kunnen constateren dat de visie zeer positief is afgesloten.
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15. Buurtbus: Op 15 december 2008 is de buurtbus van start gegaan en boven
verwachting liep dit vanaf het begin uitstekend. In 2015 hebben ze het record
aantal van 11.162 passagiers mogen vervoeren en de aantallen nemen nog steeds
toe. Nog steeds hopen we dat er enkele Oosterhuizenaren zich als vrijwilliger aan
zullen melden. Alles over de dienstregeling en de tarieven is ook terug te vinden
op onze website www.OnsOosterhuizen.nl en die van de buurtbus
www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl.
16. DorpsVizier. Het DorpsVizier heeft in 2015 is een tweewekelijkse krant die
wordt verspreid in de dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Hierin komt al
het nieuws te staan voor deze dorpen.
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Plannen voor 2016
1. Verkeersaangelegenheden: De dorpsraad blijft zich ook komend jaar weer
inzetten voor de algemene verkeersveiligheid in en rond Oosterhuizen. De
afgelopen jaren hebben al heel wat vruchten afgeworpen, maar we blijven het
volgen.
2. Dorpshuis Oosterhuizen: Een succesvol dorpshuis is onmisbaar in Oosterhuizen. Het
afgelopen jaar zijn mensen aangetrokken om een en ander te organiseren voor de
dorpsbewoners.
3. Bestemmingsplan Buitengebied: De klankbordgroep, waarin ook vertegenwoordigers
van Oosterhuizen deelnemen, vergadert in 2016 verder met de gemeente. De
gemeente wil in 2016 tot afronding van het bestemmingsplan komen.
4. Communicatie: De dorpsraad blijft streven naar een optimale communicatie met
inwoners. Het contact verloopt via persoonlijke gesprekken met dorpsraadleden
en de dorpsraad is bereikbaar via www.OnsOosterhuizen.nl. Verder is er
natuurlijk ook de jaarkalender en als er nieuws is wordt dit via een persbericht in
de regionale bladen gemeld. We wijzen alle inwoners van Oosterhuizen erop dat
alle informatie over Oosterhuizen te vinden is op de website.
5. Openbare vergadering: Om de inwoners van Oosterhuizen op de hoogte te houden
van actuele ontwikkelingen in het gebied houden we op 20 april 2016 een openbare
vergadering. Indien daar aanleiding voor is, wordt een extra openbare vergadering
gepland.
6. Buurtbus: In 2016 hopen we dat de Buurtbus de passagiersaantallen blijven
behouden. Tevens blijven we streven naar meer chauffeurs uit Oosterhuizen.
7. Dames Trekkertocht: Deze tocht staat in 2016 voor de negende keer op de
kalender op de laatste zaterdag van september.
8. N786: De Commissie Oosterhuizen N786 volgt de ontwikkelingen op de voet. In
2016 zullen er weer enkele bijeenkomsten en gesprekken zijn die wij uiteraard
zullen bijwonen.
9. Bedrijventerrein Kanaal – Zuid: Dorpsraad Oosterhuizen blijft in gesprek met de
ondernemers op het bedrijventerrein Lieren, aan het Kanaal om een groene
inpassing in het landschap te maken aan de achterzijde van het bedrijventerrein.
Wij willen als dorp niet geconfronteerd worden met een aanblik van een groot en
grauw industrieterrein in ons mooie enk - landschap.
10. Winterfair: Ook in 2016 zal de winterfair georganiseerd worden in november.
Hier zijn vrijwilligers altijd welkom.
11. Klompenpad: In 2016 zullen de voorbereidingen worden getroffen voor een
klompenpad in Oosterhuizen en omgeving. Hiervoor is reeds subsidie toegekend en
in mei 2016 zal de opstartbijeenkomst plaatsvinden.
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