
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 25 april 2007 

 

Opening 

Om 20.05 uur opent voorzitter Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom aan  

Rens Smit (PvdA), Peter Buizerd (CDA) en Rob Ignatius (Brandweer Apeldoorn). 

Tevens kondigt zij aan dat er in de pauze een enquête gehouden zal worden over een mogelijke 

buurtbus verbinding Oosterhuizen-Lieren-Apeldoorn. 

 

Woningbouw Oosterhuizen 

Woningbouw Achterste Kerkweg. 7 woningen, 4 huur/3 koop.  

Weer vertraging in hele project, Beter Wonen gevraagd om uitleg te geven, maar het enige wat we 

hebben is een nieuwe planning. 

Week 22/23  (04/06-15-06) Start Bouw en schriftelijke benadering van reeds ingeschreven 

belangstellenden. Plaatsing advertenties voor huur en koop. 

Week 26/27 (25/06-06-07) Toewijzing huur- en koopwoningen. 

Begin 2e kwartaal 2008  Oplevering woningen. 

Als Dorpsraad hebben we aangegeven dat we niet blij zijn met de zoveelste vertraging, maar we hopen 

dat deze planning dan in ieder geval gehaald gaat worden. We blijven er achter aan zitten. 

 

Dorpsvisie 

Toelichting door Peter Bakker waarnemend voorzitter Dorpswerkgroep, die Gerjan Dolman, voorzitter 

Dorpswerkgroep excuseerd vanwege drukke werkzaamheden.  

1e kwartaal 2006 heeft Dorpsraad een Dorpswerkgroep samengesteld voor het opstellen van een 

dorpsplan. Op 16 mei 2006 is er een eerste bewonersbijeenkomst geweest in Quality Centers. Hieruit 

zijn 6 belangrijke onderwerpen naar voren gekomen. 

Op 5 maart 2007 is er een toetsingsbijeenkomst geweest met diverse instanties en Gemeente om te 

toetsen wat de haalbaarheid van onze plannen is. 

Aan de hand hiervan is er een concept dorpsvisie opgesteld, die we op dinsdag 15 mei aan alle 

inwoners van Oosterhuizen willen presenteren wederom in Quality Centers. De week voorafgaand zal 

dit concept worden verspreid samen met een nieuwsbrief. 

Op vrijdagavond 15 juni zal er een feestelijke uitreiking van het Dorpsplan plaatsvinden in het 

Dorpshuis/Amphitheater in Oosterhuizen. 

 

Voorlichting Brandpreventie door Hr. Rob Ignatius  Brandweer Apeldoorn 

Hr. Ignatius begint met wat algemene voorlichting over de organisatie. Brandweer wordt betaald uit 

Algemene middelen (onderdeel van WOZ-belasting). Als brandweer komt is dit gratis. 

Verder geeft hij op veelal humoristische wijze adviezen over brandveiligheid in huis. 

Enkele cijfers: woningbrand 20 per dag, 70 doden en 600 gewonden per jaar. 

Daarna is er nog gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Hr. Ignatius wordt door de Dorpsraad bedankt en krijgt nog een kleine attentie mee naar huis. 

 

Kascontrole 

Kascontrolecommissie bestaande uit Theo Kleverwal en Peter Bakker heeft kascontrole 2005 en 2006 

uitgevoerd en goed bevonden. Peter Bakker wil wel zitting blijven houden mits vergadering akkoord. 

Erna Berends meldt zich aan als nieuw lid. Vergadering is akkoord. 

 

Verkeersproblematiek Beekbergen-Loenen 

Er is eerst een stuurgroep geweest vanuit de Provincie, nu is er een gebiedsstudie vanuit de Gemeente 

Apeldoorn. Er zijn nog geen beslissingen genomen. 

Andries Dolman geeft toelichting. Er zijn momenteel nog 3 mogelijke varianten. 

1. Dorpenvariant: Door Loenen langs Kasteel Ter Horst 

2. Spoorvariant  : Langs spoorlijn tot aan Immenbergweg 
3. Kanaalvariant: Aan de oostzijde van het Kanaal met op en afrit van de A50 

 

 



Oosterhuizen is voor variant 1, echter bijna alle andere partijen zijn voor variant 3. 

Bij Provinciale Staten is melding gemaakt van verkeersproblematiek, kleine kernen zoals 

Oosterhuizen zullen vertegenwoordigd gaan worden door VKK Gelderland.  

(Aktie: Dorpsraad contact opnemen met VKK over standpunt Oosterhuizen) 

Het probleem ligt in andere plaatsen (Laag-Soeren, Eerbeek, Loenen) en wordt verschoven naar o.a. 

Oosterhuizen. Hr. Smit (PvdA) geeft aan dat we aan de Gemeente uitleg kunnen vragen tijdens een 

bewonersavond over de verschillend varianten. 

 

Overige mededelingen 

 Notulen vergadering 22 november: Erna Berends vraagt over extra parkeerplaatsen Dorpshuis. 

Zijn er mee bezig, moet echter bestemmingsplanwijziging komen. Notulen worden 

goedgekeurd. 

 Jaarverslag 2006 komt vanwege drukte in najaar 

 Verenigingsbureau: uniek Apeldoorns iniatief voor Apeldoornse verenigingen, 

stichtingen, clubs en vrijwilligers. Link via website www.oosterhuizen.eu  

 Vitaal platteland : werkgroep die leefbaarheid in dorpen onderzoekt. Hanneke en 

Annie nemen hieraan deel namens Dorpsraad 

 Brievenbus verplaatst van Wittekruisweg naar Dorpshuis ivm verkeersveiligheid 

 Uitnodiging Drakenbootfestival 7 en 8 juli 2007 

 Dierenpark Wissel kortingskaartjes verkrijgbaar voor € 5.25 ipv € 11.00  

 

Rondvraag 

Fam. Hage geeft aan dat er een groot probleem is met besmette teken (ziekte van Lyme). Ze 

zullen Peter Bakker (webmaster) van informatie voorzien voor op de website. Tevens maken 

ze een A4 voor  Hanneke om mee te nemen naar de Veluwecommissie. Dit is een 

adviesorgaan over leefbaarheid waar Hanneke deel van uit maakt namens de Vereniging 

Kleine Kernen (VKK) en plattelandsvrouwen. 

Erna Berends vraagt wat te doen met kapot gereden bermen aan het Oude Veen. Karin van 

Essen geeft aan dat in zulk soort gevallen het beste gebeld kan worden met de buitenlijn van 

de Gemeente Apeldoorn. 

Hr. Mollenvanger ondervindt veel verkeersoverlast (Veendijk) door de omleidingsroute 

vanuit Loenen. Volgens hem is dit erg slecht aangegeven. Dorpsraad zal contact opnemen met 

afdeling mobilteit van de Gemeente Apeldoorn. 

Hanneke Meulenberg deelt mee dat Dorpsraad bij de politie heeft aangegeven graag inspraak 

te hebben bij het verlenen van vergunningen voor het afsteken van vuurwerk en dit liever niet 

toe te staan in de directe omgeving van Oosterhuizen, gezien de overlast van afgelopen jaar. 
 

Sluiting 

Om 22.30 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 

 

 

http://www.oosterhuizen.eu/

