
CONCEPT 

 

Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 22 april 2009 

 

Opening 

Om 20.10 uur opent voorzitter Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom aan  

Hrn. Dick Westerveld (vereniging Oud Apeldoorn), Rens Smit (PvdA), Harry Meerstra (Groen Links), 

Erica Veeneman (Student bestuurskunde Saxion), Theo van Kerkhof (Gemeentebelangen) 

 

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

  

Jaarverslagen 

Geen op- en of aanmerkingen 

 
Buurtbus 

1e grote project uit de Dorpsvisie wat gerealiseerd is. Passagiersaantallen boven verwachting 

gemiddeld meer dan 450 per maand. Nog steeds vrijwilligers nodig. Bus staat bij Domatrac waar ook 

gelegenheid is voor koffie/thee en toiletbezoek. Waarvoor hartelijk dank. Verantwoordelijkheid ligt nu 

bij bestuur Buurtbusvereniging Oosterhuizen en niet meer bij de Dorpsraad. 

 

Koninginnedag 

Presentatie dorpen bij Paleis Het Loo, 11 dorpen + Apeldoorn in totaal 12 velden. 

Er komt een centraal podium waar het Dialectkoor optreedt. School presenteert op veld.  

Ze doen sportoefeningen als sportactieve school en techniekproefjes bij een kraam. 

Verder treden de country dancers op. Budget van Gemeente voor onkosten. Mannenkoor heeft 

oranje stropdassen besteld, er is een bus gereserveerd voor de schoolkinderen en de 

begeleiders en de Dorpsraad heeft T-shirts gesponsord met logo en tekst Oosterhuizen. 

Met de auto naar Paleis Het Loo via transferium Apeldoorn Noord. Vandaar rijden elke 10 

minuten pendelbussen naar Het Loo. Er is ook een ruime fietsenstalling aanwezig. Terrein is 

voor iedereen toegankelijk. 
  

Spreker 

De heer Dick Westerveld van de Vereniging Oud Apeldoorn komt een film laten zien De Parel van de 

Veluwe. Film is gemaakt  ter gelegenheid van 1200 jaar Apeldoorn. Hierin staan beelden van 

Apeldoorn van 1912-1937. Vereniging Oud Apeldoorn is opgericht door Jaap Brink 14 jaar geleden. 

Doel is het versterken van de band van Apeldoorners, via koffie-ochtenden, huren ruimte in ASEC-

gebouw waar het archief is gevestigd. Ondersteunen stichting SAM (Stichting Apeldoornse 

Monumenten) en ontplooien allerlei activiteiten.  

Er zijn folders over de vereniging, lidmaatschap kost € 16.50 per jaar. Annie bedankt de heer 

Westerveld en biedt hem namens de Dorpsraad een bloemetje en een attentie aan. 

 

Dorpsvisie 

30 km zone zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2009 gerealiseerd worden. Dit zal gaan gebeuren 

zonder drempels. Wel komt er mogelijk een eenzijdige wegversmalling komen aan de rechterkant van 

de Molenberg vanuit Lieren richting Oosterhuizen. Rita Gorsseling geeft aan dat er mogelijk visuele 

stroken op de weg gemaakt kunnen worden, waarbij het een wegversmalling lijkt. 

Aan de Molenberg zijn inmiddels fietsstroken gemaakt, aan de Gemeente gevraagd om dit ook te doen 

op de Wittekruisweg en de Veendijk. 

Verder zijn we voornamelijk bezig om de totale toestand van de wegen en het verkeer in en om 

Oosterhuizen te verbeteren.  

 

 



 

 

Kunstgrasveld 

Grasveld is klaar, nog een aantal werkzaamheden moeten nog gedaan worden.  

Mat tegen inloop, strook van 3 tegels aan zijde Amfitheater, hekken om ballen te vangen 

mogelijk hoger ivm ballen bij buren in tuin, hekken aan de onderkant scherpe randjes, 

sponsorbord plaatsen, speeltoestellen worden opnieuw ingedeeld.  

Jeugdcommissie opgericht 6 jongens en meisjes uit Oosterhuizen, Guido Berends, Mark 

Schroven, Joost Jansen, Kirsten Veerkamp, Manon Reuvekamp en Sharon van Essen.  

Openingsfeest is op zaterdag 4 juli samen met feest Dorpshuis 25 jaar. In juni 

voetbaltoernooitje, op 4 juli wordt finale gespeeld. Opening door wethouder Hans Wegman. 

Volgende week komt er een uitnodiging met daarbij ook een wedstrijd om een naam te 

bedenken voor het veld.  

Hanneke Meulenberg spreekt namens de Dorpsraad haar complimenten uit over wat René 

Post, Erik Balkema en Roel Veerkamp hebben bereikt met het kunstgrasveld waar nu al erg 

veel gebruik van wordt gemaakt. 
 

Overige mededelingen 

* OBS Oosterhuizen gaat verbouwen, noodlokalen zouden op plek kunstgrasveld komen. Is  

gewijzigd, deze komen nu op de hoek Molenberg/Achterste Kerkweg. Er is een vraag om hier 

daarna parkeerplaats van te maken. Hr. Kooy heeft verzoek ingediend bij Gemeente om dit 

gedeelte te kunnen kopen. Hij heeft hier nog geen uitsluitsel over gekregen.  

* Gisteravond bespreking geweest over nieuwbouw school, mogelijk moet deel  

Kunstgrasveld wijken voor werkverkeer. Misschien is het mogelijk om gedeelte fietsenhok te 

verwijderen. Stichting heeft gebruikersrecht van grasveld. Rens Smit geeft aan dat de statuten 

er op na gelezen moeten worden en mocht het problemen geven moeten we bij de Gemeente 

aan de bel trekken. Ingang school komt aan zijde Dorpshuis middels loopbruggetje.  

*  Annie geeft aan dat iedereen op Koninginnedag bij Paleis Het Loo kan komen kijken.          

Delegatie van de Dorpsraad is uitgenodigd voor de nazit met de Koninklijke Familie. 

 

Rondvraag 

 Thea Hebben vraagt of het hek nog verplaatst wordt zodat het pad gebruikt kan worden. Nu 

klimmen kinderen over het hek of lopen door de tuinen van de bewoners naar het bestaande 

hek. Dorpsraad zal actie ondernemen richting Goos Zwanikken om het hek te laten 

verplaatsen.  

 Grond naast het pad is nog eigendom van de Gemeente. Beter Wonen heeft optie op grond 

voor eerste koop. Volgens bestemmingsplan is het een bouwkavel voor 7 woningen, die er dus 

al staan. Voor nog een woning zal dan waarschijnlijk het bestemmingsplan gewijzigd moeten 

worden. Koopwoningen zijn doel voorbij geschoten, veel te duur. Vandaar niet meer 

belangstellenden uit Oosterhuizen en omgeving. 

 Geertje Wilbrink geeft aan dat er nog geen reflecterende huisnummers zijn bij de nieuwbouw. 

Dorpsraad zal dit aangeven bij wijkmanager, bewoners moeten zelf ook reageren. Berm is erg 

kapot gereden, informeren of grasstenen mogelijk zijn.  

 De heer Van Kerkhof van Gemeentebelangen prijst de Dorpsraad Oosterhuizen voor de 

saamhorigheid. 

 Mevr. Hagen vraagt of iedereen petitie wil tekenen, op www.lymevereniging.nl kan iedereen 

dit doen. Materiaal aanleveren bij Peter Bakker voor plaatsing op website. 

 

Sluiting 

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


