
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 26 november 2008 

 

Opening 

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

Hrn. Bert Felix (verslaggever van De Stentor), Rens Smit (PvdA),   Henk Schutte (Leefbaar 

Apeldoorn), Ben Hendrikse (Gemeentebelangen), Peter Buijserd (CDA) , Harry Slot (wijkagent), 

Peter Bakker (webmaster site Dorpsraad Oosterhuizen) en Henk Oosterhuis (Dorpsraad Beekbergen-

Lieren) 

 

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

  

Afscheid Bart Willemsen 

Bart Willemsen heeft na vele jaren afscheid genomen als advieslid van de Dorpsraad. De voorzitter 

bedankt hem voor het vele werk en biedt hem een cadeaubon aan.  

 
Uitleg website www.oosterhuizen.eu door webmaster Peter Bakker 

Peter Bakker legt aan de hand van de website uit hoe deze is opgebouwd. Hij heeft allerlei dingen 

ingevoerd, zodat iemand via zoekmachine Google heel snel de website kan vinden.  

Er komen een paar vragen:  

Kun je zien hoeveel bezoekers de site krijgt? Ja, momenteel ruim 1500 bezoekers geweest op de site. 

Krijgen de webmasters ondersteuning van de Gemeente? Ja, Horst Wakkerman is coördinator hiervan. 

Staan er links op de website? Ja, mocht nog iemand ideeën hebben gegevens doorsturen naar Peter. 

Er bestaat een website oosterhuizen.nl, eventueel doorlinken naar oosterhuizen.eu? Wordt naar 

gekeken. 

 

Vragen voor wijkagent Harry Slot 

Harry Slot geeft aan dat ze graag willen weten wat er leeft onder de mensen, zodat ze hier beter op 

kunnen inspelen.  

Peter Bakker vraagt hoe het staat met 30 km zone binnen bebouwde kom. Bart Willemsen geeft aan 

dat na de diverse omleidingen vorig jaar er veel sluipverkeer is gebleven. De nieuwe bewoners van de 

Achterste Kerkweg geven aan dat de situatie voor hun huizen gevaarlijk is. Op 3 december heeft de 

Dorpsraad met Gemeente en Politie najaarsoverleg, daar wordt dit allemaal besproken. Als er 

uitkomsten zijn zal dit gemeld worden op de website. 

Bart Willemsen vraagt naar Albaplas. Het wordt door de Gemeente beheerd, maar de politie 

surveilleert daar niet. Toezichthouder is Henk Cijnzen, dit is echter maar 3 dagen. Probleem is dat 

Albaplas prive eigendom is. Dorpsraad zal het toezicht aankaarten bij de Gemeente. 

 

Dorpsvisie 

Zoals straks te behandelen, is het eerste grote project gerealiseerd, de buurtbus. 

Verder is er toch ook het een en ander gebeurd, met name de grasstenen aan Het Oude Veen 

bij de school en op de Molenberg en de Wittekruisweg.  

Verder zal de Dorpsraad in 2009 extra aandacht vragen voor de punten verkeer en 

verkeersveiligheid uit de Dorpsvisie.  

Bart Willemsen vraagt of de Dorpsraad wel steun krijgt van de Gemeente, omdat dit geen 

officiële is. De voorzitter geeft aan dat we wel medewerking van de Gemeente krijgen.  
 

Kunstgrasveld 

René Post geeft uitleg over hoe het een en ander tot stand gekomen is mbt het kunstgrasveld.  

Inmiddels zijn ze begonnen met het uitgraven en als alles mee zit zal het project eind 2008 

volledig gerealiseerd zijn. De Grondmij zal het project uitvoeren. 

De afmeting van het veld is 30 x 16 meter, er komt een hek omheen van 1 meter hoog. Het zal 

geschikt zijn voor voetbal en volleybal inclusief belijning, palen, net en goals. Ook komen er 

http://www.oosterhuizen.eu/


2 lichtmasten te staan. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over verhuur en beheer van het 

grasveld. Dit staat binnenkort te gebeuren. Feestelijke opening zal gebeuren in het voorjaar 

van 2009. 
 

Buurtbusproject Oosterhuizen-Lieren-Apeldoorn  

Buurtbusvereniging is 26 november 2008 opgericht door de Dorpsraad Oosterhuizen. Dit is gebeurd 

bij Notariskantoor Blankhart & Bronkhorst in Beekbergen, die dit geheel belangeloos hebben gedaan. 

De eerste sponsor voor de buurtbus. 

De officiële opening zal plaatsvinden op 13 december 2008 om 13.00 uur bij het Dorpshuis in 

Oosterhuizen. Gedeputeerde Marijke van Haaren van de Provincie Gelderland zal deze opening 

verrichten. Op 15 december begint de officiële dienstregeling, die door een ieder die belangstelling 

heeft kan worden meegenomen. 

Er zijn momenteel 28 vrijwilligers om op de buurtbus te rijden.  

In het buitengebied kan men instappen op elk punt van de route, middels hand opsteken. In 

Apeldoorn zal de bus stoppen bij de halte’s Heemgaard, Edison en busstation. 

 
Overige mededelingen 

 Op 7 februari 2009 is er het plattelandsparlement in Valburg. Hier gaan Provinciale Staten in 

gesprek met plattelandsbewoners. 

 Jan Pongers geeft aan dat er de laatste vrijdag van de maand inloopavond is in het Dorpshuis. 

Het Dorpshuis is dan voor een ieder geopend en men kan dan gezellig even bijkletsen en een 

drankje nuttigen. Alleen ivm feestdagen en vakantie’s zijn de openingsdagen gewijzigd, maar 

het zal allemaal te vinden zijn op de nieuwe kalender van Oosterhuizen voor 2009. Verder 

heeft de huidige beheerder van het Dorpshuis aangegeven te zullen stoppen. Er is gelukkig al 

weer iemand gevonden die het wil gaan doen, de heer Bertus Mendel. Ook is er een drietal 

mensen van het Dorpshuis geslaagd voor de cursus Sociale Hygiëne. Zij zullen dit op hun 

beurt weer doorgeven aan alle vrijwilligers die regelmatig achter de bar staan. Als laatste doet 

hij een oproep voor vrijwilligers en bestuursleden voor het Dorpshuis. 

 Annie de Groot bedankt Hanneke Meulenberg en Hendrik Groeneveld voor het vele werk dat 

zij beiden jaarlijks hebben aan de kalender. 

 Ook bedankt de voorzitter de Dorpsraad Beekbergen-Lieren voor het meewerken aan het 

slagen van het Buurtbusproject. Hr. Oosterhuis geeft aan dat een grote meerderheid van de 

Gemeenteraad heeft ingestemd met de Dorpsvisie Beekbergen-Lieren. Begin december zal er 

een gesprek volgen met wethouder Reitsema over de uitvoering van de dorpsvisie. 

 

Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

Sluiting 

Om 22.10 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 


