
 
 

Oosterhuizen, voorjaar 2006 

 

Waarom een dorpsplan voor Oosterhuizen? 

Een dorpsplan geeft ons als inwoners van een klein dorp in de gemeente Apeldoorn de 

gelegenheid mee te denken en mee te praten over hoe wij vinden dat een dorp als 

Oosterhuizen er in de toekomst uit zou moeten zien. Dan hebben we het over een 

periode van 5 à 10 jaar. Een aantal dorpen in de gemeente is al begonnen met een plan 

of heeft er een gereed. In een dorpsvisie voor een klein dorp als Oosterhuizen was niet 

voorzien. Nu zullen onze ideëen misschien niet veel afwijken van die van grotere dorpen. 

Toch heeft onze Dorpsraad gemeend dat het goed is dat Oosterhuizen ook een stem laat 

horen in de gemeentepolitiek. Dan zijn we beter voorbereid op de toekomst en vormen 

we een serieuze gesprekspartner als er zich kansen of bedreigingen voor gaan doen. 

Hoofddoel is natuurlijk de leefbaarheid van het dorp en de omgeving te behouden c.q. 

het niveau te verbeteren. De gemeente geeft ons de ruimte met een luisterend oor en 

een budget om een plan of visie, met deskundige hulp van de Vereniging Kleine Kernen 

Gelderland (VKK), te gaan maken. Laten we die kans pakken en goed benutten!  

 

Waar willen we iets over zeggen? 

Over alles wat ons als inwoners van een dorp in een grote gemeente aangaat. Dat 

betekent natuurlijk niet dat al onze wensen ook ingewilligd kunnen worden maar we 

kunnen ze wel alvast uitspreken en in een plan samenvatten. En daarmee in een volgend 

stadium aan het werk gaan. Wat denken we bijvoorbeeld over het onderwerp ‘wonen’ in 

Oosterhuizen. Willen we woningen voor ouderen of voor jongeren, zien we liever huur- of 

koopwoningen, waar willen we bouwen etc. Of is het met de nieuwe woningen aan de 

Achterste Kerkweg straks klaar? Ook tav ‘voorzieningen’ bestaan wensen en 

verwachtingen. Functioneert het Dorpshuis goed of willen we het anders en zo ja, hoe? Is 

de toekomst van de school veilig? Zijn er voldoende voorzieningen voor de jeugd? Voor 

winkels en andere voorzieningen moeten we naar een dorp of wijk in de buurt of naar 

Apeldoorn. Kan dat anders? Wat vinden we van het verkeer en de veiligheid in ons dorp? 

En wat van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid? Veel mensen wonen niet alleen 

in ons dorp maar werken er ook. Hoe gaan we in de toekomst om met economische 

bedrijvigheid? Wat gaat er gebeuren met de inrichting van ons buitengebied, bijvoorbeeld 

Alba, golfbaan, defensieterrein, enk, Kanaal? En zo zijn er nog veel meer onderwerpen 

waar we iets van en over kunnen zeggen.  

 

Hoe gaat dat allemaal in z’n werk en wie gaan dat doen? 

We gaan dat samen doen. Iedereen uit Oosterhuizen praat mee. Een werkgroep van 10 

inwoners uit ons dorp gaat alle ideëen samenvatten in een plan. De VKK gaat dit proces 

begeleiden en zal ons met twee deskundige procesbegeleiders helpen bij het maken van 

het plan. Tijdens de eerste openbare startbijeenkomst voor alle inwoners op 16 mei as 

praten we over wat er speelt, wat voor wensen er leven, welke ideëen er zijn over hoe 

het anders moet etc. en kan iedereen z’n verhaal doen. Tijdens een aantal bijeenkomsten 

van de werkgroep die daarop volgen zet de groep het een en ander op papier, waarbij 

ondersteuning van de gemeente wordt gezocht. Daarna is het plan in ruwe opzet klaar. 

We kijken wat de haalbaarheid van alle ideëen is en verspreiden het conceptplan onder 

alle inwoners van Oosterhuizen voor de laatste reacties. Dan volgt er een definitieve 

versie en een eindpresentatie, weer in een openbare bijeenkomst. Dan zijn er ongeveer 

twaalf maanden verstreken. Als het op papier af is, kunnen we echt aan het werk. 

Eventueel om plannen om te zetten in concrete acties en daden. Dat kan in nieuwe kleine 

werkgroepen, afhankelijk van iemands belangstelling of voorkeur voor een bepaald idee. 

In de loop van het proces zal blijken wat we in de toekomst met Oosterhuizen willen en 

wat ons te doen staat. Nu eerst het plan. Dus komt allen op 16 mei en denk mee! 


