
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 21 november 2007 

 

Opening 

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

(Veolia), Dick de Man (Beter Wonen), Peter Buizerd (CDA), Bert Felix (Stentor), Goos Zwanikken 

(Wijkmanager), Thea Thomassen (Dorpsraad Loenen), Henk Oosterhuis (Dorpsraad Beekbergen-

Lieren) en Hr. Lijpolt (Stichting Huurdersbelangen Samenstelling)  

 

 

Dorpsvisie Oosterhuizen 

Op 15 juni is de officiële uitreiking van ons Dorpsplan geweest aan Wethouder Jolanda Reitsema.  

Het plan moet nog verder uitgereikt worden. De bedoeling is dat er in groepjes onderdelen uit de 

Dorpsvisie worden uitgewerkt/gerealiseerd. Na inventarisatie zullen mensen worden benaderd om hier 

aan mee te werken.  

In december is er najaarsoverleg met de Gemeente Apeldoorn, waar reeds wat zaken uit de Dorpsvisie 

aan de orde zullen komen. 

  

Woningbouw Oosterhuizen 

Dick de Man van Beter Wonen is er om nog wat nadere uitleg te geven omtrent de woningen aan de 

Achterste Kerkweg, 7 woningen, 4 huur/3 koop. Huurwoningen zijn reeds toegewezen, allen aan 

mensen uit Dorpsraadgebied Oosterhuizen. Zoals het er nu naar uitziet zullen ook de koopwoningen 

naar inwoners van Oosterhuizen gaan. 

Hij geeft ook uitleg over de kostprijs van de Koopwoningen, aangezien deze aanzienlijk duurder zijn 

dan in eerste instantie was toegezegd. Hr. Hertgers vindt dat we aan het lijntje zijn gehouden mbt tot 

de prijzen van de woningen. Dick de Man geeft aan dat de kosten harder zijn gestegen dan voorzien en 

dat de huizen ruimer zijn uitgevallen. 

Buiten de Gemeente Apeldoorn zijn er al initiatieven om huizen te verkopen en de grondprijs pas af te 

rekenen als het huis weer verkocht wordt om goedkopere huizen aan te kunnen bieden. 

Hoop is gevestigd op agrarisch gebied, waarbij schuren of andere gebouwen misschien omgebouwd 

kunnen worden tot woningen voor starters. 

Mevr. Wilbrink vraagt waarom de grond van de Gemeente zo duur was, omdat ze deze grond zeer 

goedkoop hebben kunnen kopen. Volgens Hr. Schutte verdient de Gemeente aan de grond om zo weer 

andere dingen in de Gemeente te kunnen realiseren. Hr. Buizerd geeft aan dat het geld wel weer 

terugkomt in de samenleving. 

 

Buurtbusproject Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen uitleg door Jacob Speldekamp van Veolia Transport  

Hr. Speldekamp is sinds 2004 hoofdcoördinator Buurtbusprojecten op de Veluwe. Er zijn er inmiddels 

12 op de Veluwe. 

Het gaat om maximaal 8 passagiers per busje, zijn er meer passagiers dan komt er een taxi of een 

tweede bus. Er komen haltes, maar de Buurtbus mag overal op de route stoppen om passagiers in te 

laten stappen (mits het verkeer het toelaat). Bestuurders zijn vrijwilligers. 

In principe rijdt de Buurtbus van maandag t/m vrijdag elk uur van ongeveer 07.15 tot 19.15 uur. Rijdt 

niet op zon- en feestdagen. Als het goed draait misschien wel op zaterdag. Vrijwilligers rijden 3 uur 

per week, dus ongeveer 25 vrijwilligers nodig. 

Er zal een buurtbusvereniging opgericht moeten worden met een bestuur van 7 personen. 

Tarieven kinderen 4 t/m 11 jaar en 65+ € 1.00 enkele reis, de rest € 1.60. Met een 

buurtbuskaartje kan je niet reizen met een andere bus. 

Buurtbusvereniging krijgt per jaar € 5.000,-- voor administratieve kosten en andere 

kosten/uitjes. Bijdrage Gemeente voor vereniging € 500.—per jaar en het is ook mogelijk om 

sponsoren te zoeken voor reclame op de buurtbus. 

Enquete gaat binnenkort verspreid worden in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen en 

tegelijkertijd zal ook in alle regionale bladen en weekend totaal een artikel komen met een 

oproep om de enquete in te vullen en in te leveren. 



Streven is om in mei 2008 te beginnen, anders wordt het 1 september, mits enquete positief 

uitvalt. Minimaal 1 jaar proef, vereiste is 300 passagiers per maand.  

Vrijwilligers worden gekeurd en krijgen rijtest. Moeten in bezit zijn van rijbewijs B. 

Maximum leeftijd 75 jaar. Mevr. Reuvekamp vraagt of prijzen van € 1.00 kunnen voor 

kinderen tot 16 jaar, dit kan niet, is landelijke prijsstelling. 
  

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslag 2006 

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

Overige mededelingen 

 Inspraak ontwerp geluidsplan A50 ligt ter inzage in Stadhuis. Zoab wegdek aanbrengen of 

geluidsscherm plaatsen. 29 november is er in Arnhem een informatiebijeenkomst en 

hoorzitting over dit onderwerp. Ook te bekijken op www.inspraakpunt.nl.  

 Bespreking geweest met dienst MMO (milieu, mobiliteit en openbare ruimte). Er 

wordt veel groenafval gedumpt in bos vanwege hoge kosten. In maart komt de Raad 

met een nieuw plan voor Diftar om groenafval goedkoper of gratis aan te leveren. Er 

zijn al mogelijkheden om op te laten halen. Het Diftar systeem staat niet ter discussie. 

Hoe staat het met grof vuil pas, 200 kg meenemen naar volgend kalenderjaar? Is nog 

niet gerealiseerd, mogelijk in de toekomst. Wat de wegenverharding betreft geven ze 

prioriteit aan veiligheid, dus eerst scheuren en gaten en andere herstelwerkzaamheden. 

 Evert van Hunen, Ella Kruimer en Hans en Toos Schroven worden in het zonnetje 

gezet en krijgen een iris-cheque van de Dorpsraad aangeboden voor hun vele werk met 

het opruimen van zwerfvuil in Oosterhuizen en omgeving. 

 

Rondvraag 

Hr. Bakker vraagt wanneer Oosterhuizen 30 km zone wordt. Wethouder Reitsema zou dit 

nakijken, echter nog niets vernomen. Dorpsraad neemt dit mee in najaarsoverleg. 

Erik Balkema en René Post geven nog wat uitleg over het mogelijk aan te leggen 

kunstgrasveld op het speelveld voor de school. Er is een werkgroep opgericht voor een 

multifunctioneel kunstgrasveld. Momenteel op zoek naar sponsoren, zowel in bedrijfsleven 

als particulieren. Kosten zijn +/- € 40.000,-- . Reeds € 17.000 toegezegd en mogelijk € 15.000 

uit een subsidie-potje. Er zijn diverse offertes aangevraagd voor de aanleg van het grasveld. 

Mevr. Hagen vraagt hoe het onderhouden wordt. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit 

uitbesteed aan de Gemeente, kosten ongeveer € 750,00 per jaar. Er komt drainage onder om 

het water kwijt te kunnen en er komt een sproei-installatie tegen warmte en/of uitdroging. 

Afmeting wordt 35 x 15 meter. Komt hekwerk omheen voor de veiligheid. Er mogen absoluut 

geen auto’s, vuurwerk, sigarettenpeuken en hoge hakken op het grasveld. 

Jeu de boule baan, speeltoestellen en amfitheater vallen buiten het kunstgrasveld. 

Rita Gorsseling vraagt of het misschien volgend jaar leuk is om weer iets voor het dorp te 

organiseren, bv. Een buurtbarbeque. Er is een regeling voor van de Gemeente (afgelopen jaar 

was dat +/- € 1.000). Goos Zwanikken zal zodra verdere informatie hierover bekend is dit via 

de mail toesturen. Erik Balkema geeft aan dat ook dit een idee is achter het kunstgrasveld om 

het hele dorp op de been te brengen. 
 

 

Sluiting 

Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 

http://www.inspraakpunt.nl/

