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Op 16 mei 2006 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden om te komen tot een 

Dorpsplan Oosterhuizen. Alle bewoners waren door de werkgroep Dorpsplan en de 

begeleidingscommissie van de dorpsraad uitgenodigd. Ruim 50 bewoners hebben aan 

deze uitnodiging gehoor gegeven. Tijdens het vergaren van onderwerpen ontstonden al 

levendige discussies. Bijgaand de “oogst” van deze avond. De werkgroep Dorpsplan gaat 

hiermee verder aan de slag. 

 

 

Rangorde thema’s 

 

Thema Punten 
 

 
De oogst van de avond 

 

Verkeersveiligheid 68 

Woonomgeving 55 

Voorzieningen 37 

Economische bedrijvigheid 24 

Bereikbaarheid 21 

Woningbouw 18 

Normen en waarden 14 

Andere suggesties 11 

Natuur en Milieu 11 

Recreatie 8 

Verfraaiing 8 

Sport 1 

Totaal aantal punten 276 

 

 

 

Top 15 Clusters: 

 

Cluster Thema Punten 

Groene haag voor bedrijventerrein Woonomgeving 30 

Sluipverkeer Verkeersveiligheid 29 

Landelijk karakter Woonomgeving 25 

Snelheidslimiet Verkeersveiligheid 24 

Geluidsschermen Voorzieningen 20 

Meer (kleinschalige) bedrijven Economische bedrijvigheid 19 

Openbaar vervoer Bereikbaarheid 12 

Postcode Andere suggesties 11 

Woningen in bestaande gebouwen Woningbouw 10 

Afslag A50 Bereikbaarheid 9 

Afval Normen en waarden 9 

Bevaarbaar kanaal Recreatie 8 

Woningen voor doelgroepen Woningbouw 8 

Buitenschoolse opvang Voorzieningen 7 

Geen snelheidslimiet Verkeersveiligheid 6 
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VERKEERSVEILIGHEID (68 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Sluipverkeer 

 Kanaalweg verbieden voor vrachtverkeer [3] 

 Kanaalweg geen ontsluiting voor bedrijven Eerbeek [1] 

 Kanaalweg verkeersluw maken [7] 

 Kanaalweg verkeersremmers aanbrengen [1] 

 Kanaalweg alleen bestemmingsverkeer [1] 

 Kanaalweg snelheidsbeperkingen [1] 

 Meer snelheidscontrole op Kanaalweg [1] 

 Veendijk gevaarlijke wegen van rechts [1] 

 Sluipverkeer terugdringen [6] 

29 

Snelheidslimiet 

 Verkeersnelheid verminderen [4] 

 30 Kilometer invoeren [5] 

 Geen overdreven snelheidslimiet Kanaalweg [1] 

 Verkeersmaatregel op Molenberg wijzigen [1] 

 Molenberg drempels, zoals Hansengraaf [2] 

 Eén snelheid vanaf Scherpenbergh tot Veldbrugweg [1] 

 Meer snelheidscontrole [1] 

24 

Geen snelheidslimiet 

 Geen drempels [2] 

6 

Bestrating 

 Asfalteren Het Pompje voorbij Veendijk [1] 

 Het Pompje stofvrij maken [1] 

 Bermbescherming aanbrengen [1] 

4 

Fietspaden 

 Kanaal Zuid fietspad aan westkant [1] 

 Fietspad voor Bedrijvenpark, twee richtingen en voorrang (i.v.m. 

schoolgaande kinderen) [4] 

5 

Diversen 

 Eén richting Oude Veen inrijden vanaf School [1] 

 Spiegel bij oprit Oosterhuizer spreng/Kanaal [1] 

 Handen af van kanaal [1] 

 Einde weg markering Klaverwei/Molenvaart [1] 

 Stopstreep Lierderstraat/Kanaal (verkeer stopt nu vóór Molenvaart) [1] 

 

 

 

WOONOMGEVING (55 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Landelijk karakter 

 Landelijk karakter behouden, zuinig op Enk [9] 

 Natuur en milieu bewaken [1] 

25 

Groene haag voor bedrijventerrein 

 Afschermen bedervende gebouwen/industriesloopafval [17] 

30 

Diversen 

 Kleinschaligheid behouden, dus gehucht en geen dorp [1] 

 Meer kern maken i.p.v. lint [1] 
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VOORZIENINGEN (37 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Schooltaxi 

 Schooltaxi voor schoollieren Dorpshuis/Station [4] 

5 

Geluidsschermen 

 Geluidsschermen aan de A50 [7] 

20 

Buitenschoolse opvang 

 Buitenschoolse opvang [3] 

7 

School 

 School openhouden is de toekomst van Oosterhuizen [1] 

 

Televisie 

 Mogelijkheid tot kabeltelevisie [1] 

 Omroep Gelderland/TV Apeldoorn veiligheidsinformatie [1] 

5 

Diversen 

 Dorpshuis omzetten in cultuurhuis [1] 

 Meer voorzieningen voor recreanten [1] 

 Meer dorpsactiviteiten, bijvoorbeeld dorpsfeest [1] 

 

 

 

ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID (24 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Meer (kleinschalige) bedrijven 

 Meer kleinschalige economische bedrijvigheid [4] 

 Uitbreiding bestaande bedrijven moet mogelijk zijn [3] 

 Oude bedrijfsgebouwen nieuwe bestemming geven [1] 

 Meer mogelijkheden voor ondernemers om winkels/bedrijven te starten 

[1] 

19 

Minder (kleinschalige) bedrijven 

 Minder bedrijven, bedrijvenpark niet uitbreiden [10] 

 Veel bedrijven slecht voor Milieu [2] 

 Agrarisch en huispraktijk [1] 

5 

Diversen 

 Geen activiteiten bedrijvenpark na 20.00 uur (licht uit) [1] 

 

 

 

BEREIKBAARHEID (21 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Openbaar vervoer 

 Enige vorm van openbaar vervoer [5] 

 Busverbinding met Apeldoorn [3] 

 Bus langs A50 [1] 

 Busroute langs Kanaal herstellen [2] 

 Taxibus rijdt niet buiten de gemeente [1] 

12 

Afslag A50 

 Geen afslag A50 langs Kanaal [5] 

9 

Diversen 

 Plattegrond bij toegangswegen [1] 

 Kayersdijk vrij van lossend groot vrachtverkeer [1] 

 Toegangswegen in stad toegankelijker [1] 

 Dorpen meer aansluiten aan hun stad [1] 

 

 



 
 

Datum: 20-05-2006     Blad 5 van 7 

 

WONINGBOUW (18 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Woningen voor doelgroepen 

 Beperkte extra woningbouw voor starters en ouderen [6] 

 Gecombineerde woningbouw voor dubbele bewoning [3] 

 Betaalbare voorziening voor jongeren die binding hebben met 

Oosterhuizen [1] 

 Samenwonen met zorg voor ouderen, zodat ouderen kunnen blijven 

wonen [1] 

8 

Woningen in bestaande gebouwen 

 Voor jongeren op woningmarkt: appartement maken in huis Witte 

Kruisweg/Pompje [1] 

 Boerderijen splitsen [2] 

 Oude gebouwen voor nieuwe woongelegenheid [1] 

 Meer mogelijkheden schuren [2] 

 Mogelijkheid verbouwen woningen tot dubbele bewoning versoepelen [1] 

10 

Diversen 

 Beperkte nieuwbouw [3] 

 Woningen als opvulling tussen bestaande percelen [1] 

 Wolfskapbouw agrarisch model [1] 

 

 

 

NORMEN EN WAARDEN (14 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Hondenpoep 

 Geen hondenpoep in de bermen [2] 

2 

Afval 

 Geen zwerfvuil langs de weg [2] 

 Meer afvalbakken langs de Oosterhuizense fietsroute [1] 

9 

Dialect 

 Platproaten [1] 

 Dialect cursus [1] 

1 

Parkeren 

 Parkeren niet in de bermen [2] 

 Parkeerproblemen Dorpshuis oplossen [1] 

 

Nabuurschap 

 Nabuurschap in ere houden [1] 

2 

Diversen 

 Lawaaicode (bladblazers, bosmaaiers, etc.) [1] 

 Ouders van schoolkinderen meer fietsen minder auto’s [1] 

 Rommelmarkt moet blijven [1] 

 School meer betrekken [1] 
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ANDERE SUGGESTIES (11 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Postcode 

 Eigen postcodegebied [4] 

 Eigen vermelding telefoonboek [1] 

 Dorpsgrenzen aangeven [2] 

 Oosterhuizen op de kaart [1] 

11 

Dorpsactiviteiten 

 Deelname carnavalsoptocht Klaarenbeek [1] 

 Samen WK kijken in Dorpshuis [2] 

 Paasvuur [1] 

 Iedere bewoner betrekken bij activiteiten [1] 

 Minder activiteiten in Dorpshuis op zaterdagavond en zondagmiddag [1] 

 

Diversen 

 Bestemmingsplan herzien (opschuiven cultuurhistorisch gebied) [1] 

 Geen toertochten door Oosterhuizen [1] 

 Meer koeien in de wei [1] 

 Welkomstbord Oosterhuizen [1] 

 Oosterhuizen meer erkend als dorp zodat inspraak mogelijk is en ook 

serieus genomen wordt [1] 

 Herstellen van de kunstwerken en bijbehorende van de Oosterhuizer 

Spreng [1] 

 Weg lang Oosterhuizer Spreng verharden met schelpen [1] 

 Meer knappe buurmannen [1] 

 

 

 

NATUUR EN MILIEU (11 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

   

In stand houden 

 Behoud natuur/historische waarde Kanaal [4] 

 Handen af van de Enk [1] 

5 

Akkerbouw 

 Minder maïs, meer tarwe en rogge [11] 

1 

Bestrating 

 Behoud van onverharde wegen in bosgebied [5] 

2 

Zwerfafval 

 Vaste periode in het jaar voor opruimen zwerfvuil [2] 

3 

Diversen 

 Militair terrein terug aan de natuur niet aan de golfbaan [4] 

 Albagat geen ontzanding, omzetten naar natuurgebied [1] 

 Meer bomen planten, meer meidoorn en beukenhagen (minder coniferen) 

[3] 

 Meer zonrijke dagen [1] 

 Bospaden beter bewandelbaar maken [1] 
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RECREATIE (8 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Bevaarbaar kanaal 

 Kanaal bevaarbaar maken (voor kleine boten) [5] 

 Kanaal recreatiebestemming [1] 

 Woonboten in kanaal [1] 

 Versoepeling organisatie activiteiten + betere medewerking gemeente 

(vergunningen) [1] 

 Milieuvriendelijke watersport op kanaal [1] 

8 

Fietspad golfbaan 

 Meer fietspaden bij de golfbaan [2] 

 Fietspad naar Loenen doortrekken [1] 

 

Kamperen 

 Kamperen bij de boer [1] 

 Geen campings, ook niet bij de boer [1] 

 

Diversen 

 Kermisactiviteiten opleuken en versterken [1] 

 

 

 

VERFRAAIING (8 PUNTEN) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Bloemen 

 Door heel Oosterhuizen bloembollen langs de weg [1] 

 Bermen voorzien van wilde planten [1] 

 

Verlichting 

 Geen verlichting langs snelweg [1] 

 Geen overbodige verlichting in het bos [1] 

 Oude lantaarns (geen fel licht) [3] 

 Meer verlichtingspunten langs wegen [1] 

5 

Kunst 

 Geen (moderne) kunstwerken [1] 

3 

Diversen 

 Eén soort/stijl drempels [1] 

 Geen voetpaden [1] 

 Bijhouden van berm, bomen en in de herfst blad opruimen [1] 

 

 

 

SPORT (1 PUNT) 

Cluster   []=aantal stickers Punten 

Speciale activiteiten 

 Kerstcross [1] 

 Halve marathon i.s.m. VSN [1] 

 

Verbetering 

 Beter sportveld [1] 

 Beter gras/speelveld bij school [1] 

 

Diversen 

 Sport voor kinderen in dorpshuis [1] 

 Huidige sportfaciliteiten in stand houden [1] 

1 

 


