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Oosterhuizen, januari 2010 

 

Beste mensen, 

Voor u ligt een terugblik van de activiteiten en gebeurtenissen in en rondom Oosterhuizen in 

2009 en de plannen voor 2010. Het verslag is ook te lezen op de website van Oosterhuizen: 

www.oosterhuizen.eu  

 

Ons dorp is ook het afgelopen jaar actief geweest op velerlei gebied. Met de Dorpsvisie 

Oosterhuizen die in juni 2007 is afgerond zijn we druk bezig geweest om hier zaken uit te 

realiseren. In december 2008 is de buurtbus van start gegaan en dit is in 2009 een groot 

succes gebleken. In 2009 zijn de fiets suggestie stroken gerealiseerd op de Molenberg. In 

2010 zullen hopelijk de Wittekruisweg en de Veendijk volgen.  

 

Het kunstgrasveld is in 2009 feestelijk geopend samen met de viering van het 25 jarig jubileum 

van het Dorpshuis. Oosterhuizenaren waren in grote getale aanwezig en het was een leuk 

festijn, met als hoogtepunt de finale van het voetbaltoernooi wat eerder die week gehouden 

was. 

 

Ook kwam de Koningin in Apeldoorn om Koninginnedag te vieren. Alle dorpen + Apeldoorn kregen 

de mogelijkheid om zich te presenteren op Paleis het Loo en tot het drama bij de naald was het 

een zeer geslaagde dag. Helaas was toen alles afgelopen en kon iedereen met een enorm naar 

gevoel naar huis. Complimenten willen we nog geven aan een ieder die de Dorpsraad hier mee 

heeft geholpen en ook met name aan de schoolkinderen die niets van hun teleurstelling hebben 

laten blijken. 

 

Ook afgelopen jaar is weer gebleken dat men in Oosterhuizen erg betrokken is bij alles wat 

belangrijk is voor ons Dorp. Wij als Dorpsraad doen ons best om zoveel mogelijk naar de 

inwoners te luisteren en zijn blij als men ons weet te vinden voor vragen en/of opmerkingen 

zodat wij weten wat er allemaal speelt in Oosterhuizen. 

Hopelijk wordt ook 2010 een mooi jaar voor ons allemaal. 

, 

  

Namens de Dorpsraad, 

Annie de Groot, voorzitter     Karin van Essen,  secretaris 

http://www.oosterhuizen.eu/
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Algemeen 

 

In 2009 is de samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad aan het eind van het jaar 

gewijzigd. Hans van Hunen is wegens familie omstandigheden uit de Dorpsraad gegaan en op de 

laatste openbare dorpsraadvergadering heeft Henk de Pater hem opgevolgd. 

De samenstelling van de dorpsraad in 2009 is als volgt: 

 

Annie de Groot, voorzitter 

Karin van Essen, secretaris 

Andries Dolman, penningmeester 

Hanneke Meulenberg, bestuurslid 

Hans van Hunen bestuurslid/Henk de Pater, bestuurslid 

Ella Kruimer en Gert Jan de Groot, leden adviesraad   

 

Postadres Dorpsraad: 

Het Oude Veen 21 

7364 BZ Oosterhuizen 

 

Voor informatie over Oosterhuizen, kijk aub op onze  

website: www.oosterhuizen.eu 
 

http://www.oosterhuizen.eu/
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Wat speelde er in 2009? 

 

1. Proatavonden. In het in 2008 prachtig verbouwde Dorpshuis zijn in 2009 op de laatste 

vrijdag van de maand de zogenaamde proatavonden gehouden. Deze zijn met wisselend 

enthousiasme bezocht, maar het was altijd erg gezellig.  

2. Kunstgrasveld. Het kunstgrasveld is officieel geopend met vooraf en tijdens de opening 

een voetbaltoernooi.  Erik Balkema, René Post en Roel Veerkamp, de gangmakers van dit 

hele project, hebben 6 jongelui uit Oosterhuizen bereid gevonden om een jeugdcommissie 

te vormen voor het organiseren en eventueel helpen beheren van het kunstgrasveld. Deze 

commissie bestaat uit Guido Berends, Sharon van Essen, Joost Jansen, Manon 

Reuvekamp, Mark Schroven en Kirsten Veerkamp. Op 27 december hebben zij een 

voetbaltoernooi georganiseerd wat wederom erg leuk was. 

3. Dorpsvisie. In 2008 zijn we begonnen met de uitvoering van onze Dorpsvisie. In 2008 en 

2009 zijn er diverse onderdelen hieruit gerealiseerd. De Dorpsraad blijft alert op de 

verdere uitvoering hiervan. 

4. Kalender. De jaarkalender is voor de inwoners van Oosterhuizen het enige 

communicatiemiddel buiten de regionale kranten om. De kalender wordt in eigen beheer 

ontwikkeld door Hendrik Groeneveld en Hanneke Meulenberg en opgemaakt door Marco 

Franke.  De kalender voor 2010 is wederom een prachtig exemplaar waar Oosterhuizen 

trots op mag zijn. 

5. Verkeer algemeen. Op de Molenberg zijn er fiets suggestie stroken gerealiseerd. Als er 

weer voldoende budget is zullen de Wittekruisweg en de Veendijk volgen. Ook heeft men 

aan het begin van de Wittekruisweg en bij het Pompje voorbereidingen getroffen voor 

het leggen van grasstenen langs het asfalt, wat de verkeersveiligheid zeker ten goede 

komt. In 2010 staan er meerdere projecten op het programma. 

6. Vergaderingen. Ook in 2009 zijn er weer twee openbare vergaderingen geweest, die net 

als andere jaren goed bezocht werden. Dit jaar hebben we op de vergadering in april de 

heer Dick Westerveld van de vereniging Oud Apeldoorn mogen verwelkomen. Hij heeft 

ons een prachtige film laten zien over het oude Apeldoorn. Op de tweede vergadering is 

Lex Hoefsloot van de VKK bij ons geweest met uitleg over Natura 2000.  

7. Buurtbus. Op 15 december 2008 is de buurtbus van start gegaan en boven verwachting 

liep dit vanaf het begin uitstekend. De minimale aantallen voor bestaansrecht vanuit de 

provincie waren 300 passagiers per maand (3600 per jaar). Tot en met 31 december 2009 

heeft de buurtbus maar liefst 6003 !! personen vervoerd. Uiteraard zijn wij hier als 

Dorpsraad erg blij mee en derhalve hebben wij alle chauffeurs van de buurtbus een mooie 

winter en zomer polo uitgereikt die zij aankunnen tijdens hun ritje op de buurtbus. Met 

ingang van 14 december is de route uitgebreid naar Loenen en dit heeft al aardig wat 

nieuwe passagiers opgeleverd. Hopelijk zal ook in 2010 de buurtbus succesvol blijken en 

krijgen we iets meer chauffeurs uit ons eigen dorp. Alles over de dienstregeling en de 

tarieven is ook terug te vinden op onze website www.oosterhuizen.eu. 

http://www.oosterhuizen.eu/
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8. Koninginnedag. In 2009 werd Koninginnedag in Apeldoorn gevierd. De gehele Koninklijke 

familie kwam die dag naar Apeldoorn voor allerlei festiviteiten, met als hoogtepunt ’s 

middags een defilé bij Paleis het Loo.  Op het voorterrein van Paleis het Loo konden alle 

dorpen zich presenteren. Na maandenlange voorbereiding was het dan eindelijk zover. De 

country dancers van Oosterhuizen traden op bij onze tent, het dialekt mannenkoor 

hadden een optreden op het centrale podium en de schoolkinderen waren druk met allerlei 

spelletjes en turnoefeningen. Helaas kennen we allemaal het einde van deze dag die zo 

mooi begon en was het feest snel afgelopen. Op 6 juni 2009 zijn Annie de Groot, Anja 

Timmer en Karin van Essen nog wel aanwezig geweest bij de nazit op Paleis het Loo. Zij 

hebben daar persoonlijk gesproken met Koningin Beatrix, Burgemeester de Graaf, Prinses 

Marilène en Prins Constantijn. Dit was een zeer bijzondere ervaring. 

9. OBS Oosterhuizen. In 2009 zijn de verbouwingsplannen zover afgerond dat daar in het 

najaar mee begonnen kon worden. In de zomervakantie zijn de noodlokalen geplaatst en 

met ingang van het schooljaar 2009-2010 zijn de lessen hier begonnen. De sloop en 

wederopbouw van de school zal plaatsvinden in 2010. 

10. Filmavond. De dorpsraad heeft een beamer + scherm aangeschaft voor met name de 

presentaties op onze openbare dorpsraad vergaderingen. Het voorstel werd gedaan om 

een filmavond te organiseren. In samenwerking met het Dorpshuis en de Dorpsraad is 

deze avond opgezet en zeer succesvol verlopen. Het dorpshuis heeft de ruimte ter 

beschikking gesteld en kantine medewerkers geregeld en de Dorpsraad heeft voor de 

films gezorgd. Er was een grote opkomst en dus zeker voor herhaling vatbaar.  

11. Fakkeltocht. Op oudejaarsavond hebben Lydia en Bernadet Mendel het initiatief genomen 

voor een fakkeltocht door Oosterhuizen. Met ongeveer 30 personen hebben ze vanaf het 

Dorpshuis een rondje gelopen via het Pompje, Wilmalaan, Wittekruisweg weer naar het 

Dorpshuis. Het was een erg mooi gezicht al die flakkerende lichtjes door ons dorp. De 

dames hadden gezorgd voor oliebollen en appelflappen na afloop. Ook hier waren de 

mensen erg enthousiast en is dus ook voor herhaling vatbaar. 

12. Dames trekkertocht In 2009 heeft deze een vervolg gekregen. Deelname was iets minder 

dan in 2008, maar daarom niet minder gezellig. Volgend jaar zijn er weer een paar andere 

dames die de route uit gaan zetten en de tocht komt vast op de kalender te staan op de 

laatste zaterdag van september.  

13. Op de zaterdag voor kerst hebben Rita Gorsseling en René Post het initiatief genomen om 

een kerst buurtborrel te organiseren. Met vuurkorven en partytenten was het bij het 

amfitheater erg gezellig gemaakt. Veel buurtbewoners hebben aan de oproep gehoor 

gegeven en iedereen had iets lekkers meegenomen om uit te delen. Het was zeer geslaagd 

en zeker voor herhaling vatbaar. 

 



 6 

Plannen voor 2010 

 

1. Verkeersaangelegenheden. De dorpsraad blijft zich ook komend jaar weer inzetten voor: 

- vermindering van het verkeer, - vermindering van de snelheid van het verkeer, - 

verkeersveiligheid in en rond Oosterhuizen. 

2. Dorpsvisie Oosterhuizen. In 2007 hebben we een dorpsvisie 2007-2015 gepresenteerd. 

In 2008 en 2009 zijn er al verschillende punten gerealiseerd, in 2010 gaan we verder met 

de uitvoering van diverse plannen. De 30-km zone zal in dit jaar gerealiseerd gaan worden 

en er komen grasstenen aan het begin van de Wittekruisweg en langs het Pompje. Tevens 

hopen we dat de fietsstroken op de Wittekruisweg en de Veendijk zullen komen.  De 

Dorpsraad blijft dit volgen. 

3. Dorpshuis Oosterhuizen. Een succesvol dorpshuis is onmisbaar in Oosterhuizen. De 

dorpsraad zal, net als in voorgaande jaren, waar nodig haar bijdrage leveren. Tevens 

hopen we U allen regelmatig te zien op de praatavonden in het Dorpshuis, alle data kunt U 

uiteraard terug vinden op onze prachtige kalender. Wij hopen dat er in 2010 een aantal 

(jonge) mensen bereid zal zijn om ook vrijwilliger te worden. 

4. Kunstgrasveld Oosterhuizen. Ook in 2010 zullen er diverse toernooien georganiseerd gaan 

worden, Oosterhuizen blijft een bruisend dorp. Ook zijn er speciale avonden voor o.a. 30+ 

voetbal.  

5. Communicatie. De dorpsraad blijft streven naar een optimale communicatie met inwoners. 

Het afgelopen jaar zijn er diverse mensen die via de website www.oosterhuizen.eu 

contact hebben gezocht met de Dorpsraad. De ze website wordt keurig bijgehouden door 

Peter Bakker. Verder hebben we natuurlijk ook weer de jaarkalender en als er nieuws is 

de regionale bladen.   We willen dan ook alle inwoners van Oosterhuizen er op wijzen dat 

alle informatie over Oosterhuizen te vinden is op de website.  

6. Openbare vergadering. Om de inwoners van Oosterhuizen op de hoogte te houden van 

actuele ontwikkelingen in het gebied houden we ook in 2010 weer 2 openbare 

vergaderingen. Ook dit jaar zullen we trachten ter zake kundige sprekers op openbare 

vergaderingen uit te nodigen, zoals in voorgaande jaren. Verder hopen we dat de diverse 

verenigingen op deze data geen activiteiten plannen, zodat de vergaderingen nog beter 

bezocht kunnen worden. 

7. Buurtbus. In 2010 hopen we dat de Buurtbus nog meer passagiers kan vervoeren en dat 

we ook wat vrijwilligers uit Oosterhuizen kunnen begroeten.  

8. Parkeerproblematiek School/Dorpshuis. Met grote evenementen en bij slecht weer is het 

altijd op bepaalde tijden erg druk rond de school en het Dorpshuis. Afgelopen jaar heeft 

de Gemeente aan Het Oude Veen tegenover de school meerdere rijen grasstenen gelegd. 

Dit is een al een grote vooruitgang mbt het parkeren. De Dorpsraad is bezig om de hoek 

groen Achterste Kerkweg/Molenberg bestemming parkeren te geven. De Gemeente heeft 

toegezegd dat als de noodlokalen weg zijn er parkeergelegenheid komt. 

9. Dames Trekkertocht. Deze tocht zal in 2010 zijn 3e editie krijgen op de laatste zaterdag 

van september. 

10. OBS Oosterhuizen zal in 2010 gaan verbouwen en herbouwen. Hopelijk kunnen de 

kinderen in 2010 naar de nieuwe locatie verhuizen. 

11. Verkeersproblematiek Loenen. In 2009 is hier niets meer mee gedaan, maar de 

Dorpsraad houdt dit goed in de gaten in verband met mogelijke verkeersoverlast. 

http://www.oosterhuizen.eu/
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12. Bedrijventerrein Beekbergerwoud. De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium 

en zoals het er nu naar uit ziet is er maar 1 aanrijdroute gepland en wel via de A1 

(Kayersdijk). Wij voorzien echter dat het verkeer vanaf de A50 via de dorpen een 

kortere weg vinden wat dus een aanslag op de groene ruimte en leefbaarheid zal 

betekenen.  De Dorpsraad zal er alles aan doen om overlast zo veel mogelijk tegen te 

gaan. 


