Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 22 april 2015 (voor goedkeuring)
Opening
Om 20.05 uur opent voorzitter Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom aan Ben Hendrikse
(Lokaal Apeldoorn), Roel van Swam (VVD), Roelof Veen (Christen Unie), Marga Jonkman (PvdA),
Bonnie ten Damme (PSA), Marc Sandmann (D66), Steven Gerritsen (Wijkmanager), Theo Simmelink
(wijkagent), Bestuur Buurtbus, Maarten Voortman en Teus van Essen (gemeente Apeldoorn) inzake
bestemmingsplan.
Notulen vorige vergadering
Peter Bakker vraagt naar aanleiding van de rondvraag in de notulen naar de heg op het kruispunt
Wittekruisweg/Het Pompje/Molenberg. De gemeente is er al mee bezig geweest, maar heeft nog geen
actie kunnen ondernemen. De dorpsraad zal dit nog een keer aankaarten bij de gemeente.
Verder worden de notulen goedgekeurd.
Jaarverslagen 2014
Geen op- en of aanmerkingen op de jaarverslagen.
Kascontrole
Hendrik Groeneveld en Martijn Jasperse hebben de kas gecontroleerd en hebben de administratie
akkoord bevonden. Zij verlenen het bestuur decharge en zeggen toe om volgend jaar weer de kas te
controleren. Martijn Jasperse zal de kascontrolecommissie verlaten na 2 jaar. Peter Bakker zal zijn
plaats innemen voor volgend jaar. Hendrik Groeneveld zal volgend jaar ook nog plaatsnemen in de
commissie.

Buurtbus
Joop Beuker (penningmeester) vertelt dat in 2014 in totaal 9.404 passagiers gebruik hebben gemaakt
van de buurtbus. In 2015 gemiddeld 1.100 passagiers per maand, dus een sterke toename. In de zomer
van 2015 zal er een nieuwe buurtbus komen. In de nieuwe bus zal een OV-chipkaart automaat komen.
De oude kaartjes blijven voorlopig nog geldig.
Ook doet hij een oproep aan inwoners van Oosterhuizen om zich aan te melden als vrijwilliger.
Paul Meulenberg vraagt of er een reden is voor de stijging van het aantal passagiers. Joop Beuker geeft
aan dat de toename voornamelijk komt uit Loenen. De bus heeft ook een kleine routewijziging
ondergaan in de maten. Hier kunnen we nog niet veel over zeggen qua aantal passagiers.
OnsOosterhuizen.nl
Vorig jaar is er besloten om te starten met de interactieve website www.onsoosterhuizen.nl.
In oktober is deze website officieel gelanceerd. De buurtverbinders Elka Bennema, Sharon van Essen,
Gülsah van den Heuvel en Hanneke Stegeman geven een presentatie hierover. De buurtverbinders
hebben een aantal dagen cursus gekregen van mijnbuurtje.nl. Op de 1e en de 3e woensdag van de
maand hebben de buurtverbinders overleg en is er de buurtkoffie geïntroduceerd, waar iedereen met
vragen terecht kan.
Hanneke vertelt over hoe men begonnen is met de site en Elka vertelt wat de mogelijkheden zijn op de
site. Gülsah brengt de verdere mogelijkheden aan de orde. Er kan ook door een aantal personen een
afgesloten groep worden aangemaakt, bijvoorbeeld een mantelzorggroep. Alleen de personen die in de
groep zitten kunnen dit zien. Ook is het te gebruiken als online marktplein voor het kopen/verkopen
van diverse artikelen. Daarnaast is er de mogelijkheid om advertenties te plaatsen op de website. In de
opstartfase is dit nog gratis, daarna zal er een vergoeding voor worden gevraagd om de kosten van de
website te kunnen betalen. Sharon geeft aan dat er al 150 profielen zijn aangemaakt. Ook staan er 35
bedrijven en organisaties op de site. Er is uitgezocht welke doelgroep op de site kijkt en hier wordt
door alle leeftijdscategorieën gebruik van wordt gemaakt. Ook is een facebookpagina aangemaakt die
veel wordt bezocht en waar het laatste nieuws op vermeld wordt.

16 april is er een presentatie geweest voor de overige dorpen van Apeldoorn. Deze is goed bezocht en
menig andere dorpsraad heeft interesse om mee te gaan doen aan deze formule. Erna Berends vraagt of
het mogelijk is om voor de buurtpreventie app van het dorp een besloten groep aan te maken. Dit is
mogelijk. Gekeken wordt hoe dit makkelijk te realiseren is.
Erna Berends en Theo Simmelink vertellen over de buurtpreventie app. Dit is een app waar
bijvoorbeeld verdachte situaties gemeld kunnen worden. Tegenwoordig mag bij verdachte situaties
ook 112 gebeld kunnen worden. De bedoeling van de app is alleen om te signaleren en niet om
gewoon te communiceren. Aanmelden voor de app kan via de website. De gemeente ondersteunt deze
app in het kader van de zelfredzaamheid van de dorpen. Theo geeft nog aan dat het niet handig is om
alles er op te zetten bijvoorbeeld wanneer je op vakantie gaat. Elka geeft aan dat je bepaalde berichten
af kan schermen en dat je zelf kan bepalen wie het bericht leest. Annie bedankt de buurtverbinders en
ze krijgen namens de dorpsraad een krentenbrood aangeboden.
Bestemmingsplan buitengebied Beekbergen en Loenen
Teus van Essen en Maarten Voortman zijn beide bestuurlijk juristen bij de gemeente Apeldoorn en
zullen toelichting geven op het bestemmingsplan. Stuwwalrandparkzone zuid was de oude naam voor
het bestemmingsplan. Dit plan is rond 2000 opgesteld en is verouderd. Daarom is er een nieuw
bestemmingsplan op te stellen conform de nieuwe wensen en regels van deze tijd. Het
bestemmingsplan gaat over bijgebouwen, bouwhoogte, goothoogte, inhoud en tuin/erf.
Proces tot nu toe:
Startgesprek dorpsraden (april 2014), gesprekken met betrokkenen, interne projectgroep,
klankbordgroep (oktober 2014), gebiedsschouw (november 2014), veel initiatieven.
Nu bezig met nota van uitgangspunten:
Visievorming, uitgangspunten en thema’s (natuur en landschap, recreatie, bedrijvigheid, karakter &
identiteit). Er staan 14 stappen gepland, begonnen in april 2014. Planning is vaststelling door de
gemeenteraad in oktober 2016.
Paul Meulenberg vraagt in wat voor opzicht het huidige bestemmingsplan is verouderd en hoe de visie
is voor het nieuwe bestemmingsplan. Men geeft aan dat met name de bedrijvigheid een belangrijk punt
is. Paul geeft aan dat met name de kleinschalige bedrijvigheid een goede zaak is, maar dat de
grootschalige bedrijvigheid zoals aan het Kanaal Zuid zeker niet gewenst is. Volgende week
donderdag is er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep, men geeft aan dat Paul hier ook welkom
is. Paul geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat er nog weer een terugkoppeling naar het dorp wanneer
er een concept bestemmingsplan is. Annie geeft aan dat we hier een afspraak voor gaan maken. Erna
Berends vraagt hoe het zit met aanplant/kappen van bomen e.d. of dit ook geregeld is in het
bestemmingsplan. Dit is afhankelijk van de omgeving.
Bennie Jansen geeft aan dat er voor het bedrijventerrein een stuk groen/bos is verdwenen voor de
bouw en vraagt of dit kan. Als dit niet beschermd is dan kan dit.
Gülsah van den Heuvel vraagt wat de motivering is om het bestemmingsplan in zijn geheel aan te
passen. Moeten de grenzen opgerekt worden qua regelgeving of moet het juist beperkt worden n.a.v.
de huidige regelgeving? Als het bestemmingsplan meer dan 10 jaar oud is wordt er opnieuw naar
gekeken.
Voorstel van de gemeente is om in ieder geval voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan dit
met de dorpsbewoners af te stemmen. Theo Simmelink vraagt of het mogelijk is om het één en ander
op onze website te zetten zodat de mensen uit Oosterhuizen hier inzage in hebben.
Steven Gerritsen geeft aan dat er een link op de website kan komen te staan met het concept van de
nota van uitgangspunten.

Martijn Jasperse vraagt of de omliggende bestemmingsplannen aan elkaar worden gelinkt. Dit is niet
het geval. Wel wordt er gekeken of er veel positieve of negatieve ervaringen mee zijn. Als er nu al
ideeën zijn dan kunnen die eventueel meegenomen worden in het bestemmingsplan, dan is er in ieder
geval 50% korting op de leges.
Er wordt afgesproken dat er binnenkort (mei/juni) en aan het eind van het jaar een bijeenkomst wordt
gepland in het dorpshuis waar alle inwoners van Oosterhuizen kunnen zien hoe de stand van zaken is
en eventueel feedback kan geven aan de gemeente.
Overige mededelingen

-

-

Mark Sandmann (D66) geeft aan dat er een inventarisatie is van onverharde wegen die
slecht begaanbaar en/of gevaarlijk zijn. De vraag is of er zo’n situatie is in of rond
Oosterhuizen. De vraag zal geplaatst worden op de site.
Kanaalbruggen vervangen. Op de facebookpagina van de Kanaalbruggen is alle
informatie te lezen. De Woudwegbrug is grotendeels gereed, alleen de bovenbouw
dient nog geplaatst te worden. Van 28 april t/m 5 juni is de Klabanusbrug bij Loenen
afgesloten.

Rondvraag
Geertje Wilbrink geeft aan dat de boom achter haar huis is verankerd. Met de storm is dit
weer losgegaan. Advies is om de buitenlijn van Apeldoorn 14055 te bellen. De dorpsraad zal
dit nog aangeven bij de gemeente.
Sluiting
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst.

