
 

Openbare dorpsraadvergadering Oosterhuizen, 12 april 2006 
  

1.  Welkom, Speciaal welkom voor  Wim Bergink, Goos Zwaneken, Pauline Tiecken, 

Martin Kleineschaars, Hans Timmer, Jan Scholten. Gerda Slijkhuis Leefbaar Apeldoorn. Ca. 

60 aanwezigen.  

2.  Woningen, Pauline doet intro en  blikt naar het verleden. De bouwvergunning voor 

de nieuwe verkaveling is ingediend. Start bouw na de zomervakantie. Martin (architect) 

vertelt hoe de huizen eruit komen te zien, dmv een presentatie met bouwtekeningen. Jan 

Scholten: consequentie van deze bouw is dat we duur bouwen. 2 multifunctioneel, 2 onder 

een kap, 2 koop, 1 vrijstaande koop. Toewijzing gaat eruit op het moment dat de vloer er 

ligt. Huurwoning: voorrang hebben mensen met de ouderwetse dorpsbinding. Postcode?? 

(10-6 jaar hier hebben gewoond), Jan vragen toewijzing te mailen. De 1e keer kunnen we 

toewijzen, daarna vrij. Koopwoning met terugkoop garantie. (de 2e koper moet weer 

binding hebben met het dorp). Start september, oplevering maart?? Meer informatie: Jan 

Scholten van Stichting Beter Wonen. Pauline Tiecken neemt vraag over extra 

parkeergelegenheid in het hoekje bij de papiercontainer mee.  

3.  Dorpsplan. Hanneke legt uit wat we gaan doen en hoe we het gaan aanpakken. 

Iedereen is van harte welkom op 16 mei om 20.00 uur, bij Quality Centers. 

 

Pauze (inzage notulen vorige vergadering) 

 

4.  Notulen vorige vergadering, goedgekeurd. 

 

5.  Dorpshuis/peuterspeelzaal Jan Pongers, 1e ontwerp is afgeketst. Veel te duur, 

bezwaar van de school. Nieuwe plan lijkt op bestaande bouw, is 2 x zo groot. Goedkeuring 

van de commissie welstand. Juni, juli, augustus sloop en nieuwe bouw er neer zetten. 

Week na Pinksteren sloop en oplevering 17 augustus. Prefab bouw. 160m2 vloer wordt ter 

plaatse gestort. 8 mei bouwvergunning. Multifunctioneel gebouw. Voldoet aan alle eisen, 

wordt 8 x 20 meter. Parkeerproblemen worden groter, minder ruimte achter het dorpshuis. 

Overdracht terrein van school naar OPO. Hek loopt om het theater heen. Welke afspraken 

worden hierover gemaakt? (aktie dorpsraad) Afdeling onderwijshuisvesting. Initiatief 

nemen dorpsraad, dorpshuis, school wensenlijst neerleggen inzake parkeerbeleid en 

parkeermogelijkheden.  2 september officiële opening, burgemeester of dhr. Wegman. 

 

6.  Verkeersaangelegenheden. Op 30 maart is er een gesprek geweest met Jeannette 

Kuiper en Tom Mulder inzake mogelijk sluipverkeer als gevolg van wegwerkzaamheden in 

Loenen gedurende 9 maanden. Afsluiten van wegen behoort niet tot de mogelijkheden. Je 

verplaatst dan het verkeer. Tijdelijk remmende maatregelen, die kunnen door de Provincie 

geplaatst worden, maar achteraf. Drempel tussen familie Engelhardt en familie Hol. 

Drempel voor 60 km zone En?????? Afsluiting van afslag Loenen/Eerbeek is niet mogelijk. 

Waar wordt de drempel aan de Immenbergweg geplaatst? (is onbekend omdat dit onder 

de dorpsraad van Beekbergen valt, aktie dorpsraad) In het midden waar de vrachtwagen 

geparkeerd staat. Komen er drempels aan de Molenberg en het Oude Veen? Waarom wel 

in Laag Soeren? Dorpsraad gaat hierover in overleg met afdeling mobiliteit. 

Voorrangssituatie op de Witte Kruisweg opheffen. (actie dorpsraad). Kapot rijden van 

bermen, worden er nog tegels geplaatst. Gradus Klopman, we krijgen een verharding aan 

de Witte Kruisweg, langs de weg een goot maken. Jan Pongers, het stuk waar het over 

gaat gaat tot aan fam. van Essen. Centraal houden van acties, bijv. de bermen. 

Schelpenpaadje van het Oude Veen naar de Kalverwei wordt daar nog wat aangedaan 

(openbaar terrein) actie dorpsraad.    

 



7.  Zwerfvuil Ella en Evert zijn druk met het opruimen van het zwerfvuil. Er zijn 2 

knijpstokken afgeleverd bij Evert. Extra vuil wordt apart opgehaald door de gemeente.   

 

8.  Overige mededelingen. Drakenfestival, boten liggen klaar, 12, 13 personen zijn 

nodig (zie ook de website).   

 

9.  Rondvraag. Helikopters die overvliegen, zijn er meer mensen die er last van 

hebben. Ze gaan nu naar de Betuwe. Nog een paar weken dan zijn ze vertrokken naar 

Afghanistan.  

 

10.          Bestuurswissel secretaris. Nieuwe secretaris is Karin van Essen. Welkom in de 

dorpsraad. Verder heuglijk nieuws: sinds vanavond hebben we een webmaster: Peter 

Bakker (hartelijk bedankt). Informatie voor de website kan aangeleverd worden bij Peter 

Bakker.  


