
CONCEPT  Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 25 november 2009 

 

Opening 

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

Smit (PvdA), Henk Schutte (Leefbaar Apeldoorn), Ben Hendrikse (Gemeente Belangen), Mark 

Sandmann (D66), Roelof Veen (Christen Unie), Joop de Hoog (Buurtbus), André Reumer (Buurtbus), 

Joop Beuker (Buurtbus), Bert Felix (de Stentor), Lex Hoefsloot (VKK). 

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

  

Buurtbus 

Blijft goed lopen. Gaat zeker door volgend jaar. Joop de Hoog geeft aan met ingang van 14 december 

gaat de bus doorrijden voorbij Tojaco in Loenen het rondje Voorsterweg, Boterweg, Hoofdweg, 

Kanaal Zuid. Afgelopen jaar meer dan 5500 passagiers. Vrijwilligers zijn nog altijd welkom ivm het 

opvangen van ziekte en vakantie. De dorpsraad heeft alle vrijwilligers een polo aangeboden met 

daarop het logo en de naam buurtbus Oosterhuizen – Lieren. Joop de Hoog  bedankt de dorpsraad voor 

de steun en de kleding voor de vrijwilligers. 

 

Koninginnedag 

Helaas op een drama uitgelopen, zoals een ieder weet. Dorpsraad wil toch graag iedereen 

bedanken die zich er voor in heeft gezet, met name de Country Dancers, OBS Oosterhuizen 

en het Dialekt Mannenkoor. Tot aan het drama perfecte en heel gezellige ochtend gehad, 

daarna alles heel ordelijk en netjes verlopen met opruimen, ook schoolkinderen verdienen 

compliment. Ondanks teleurstelling dat Defilé niet doorging toch heel netjes alles afgesloten.  

Annie de Groot, Anja Timmer en Karin van Essen zijn op 6 juni bij de nazit geweest op Paleis 

Het Loo als afvaardiging van Oosterhuizen. Hebben daar gesprekken gevoerd met Prinses 

Marilène, Prins Constantijn en Koningin Beatrix. Informele bijeenkomst, om een ieder te 

bedanken voor de inzet op Koninginnedag 2009. Volgend jaar 29 april herdenking en 

onthulling monument slachtoffers, 30 april gewoon Koninginnedag vieren. Defilé gaat 

definitief niet door. 

 
Spreker 

De heer Lex Hoefsloot van de VKK (Vereniging Kleine Kernen) komt vertellen over Beheerplan 

Natura 2000 Veluwe, dit beschrijft hoe we de natuur van de Veluwe kunnen behouden en versterken. 

Het gaat over de Natuur, maar de economie speelt ook een rol. Het moet haalbaar, maar ook betaalbaar 

zijn. 16 partijen aan tafel om beheerplan vast te stellen. Bedoeling is om een aantal bomen, struiken, 

vogels en insecten te beschermen. Jan Pongers geeft aan dat de overheid de regeldruk wil laten 

afnemen. Natura 2000 doet eigenlijk het tegenovergestelde. Planning is dat voorjaar 2010 de inspraak 

op gang gaat komen. 

 

Najaarsoverleg 

- 30 km zone heeft iets vertraging opgelopen, wordt waarschijnlijk voorjaar 2010. 

- Fietssuggestie stroken zijn gerealiseerd op de Molenberg. Voor de Wittekruisweg en de  

  Veendijk is  dit ook aangevraagd. Zodra er weer budget is zal dit gerealiseerd gaan worden.  

- Aanleg groen bij nieuwe woningen. Contact geweest met Pauline Tiecken waarin zij aan geeft  

  dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. Van Goos Zwanikken mail gehad dat als we hier nog 

  een  gesprek over willen hij een afspraak zal regelen tussen Dorpsraad en betreffende ambtenaren. 

  De weg zal ook verbeterd worden. Tevens ligt de vraag bij de Gemeente om huisnummerpaaltjes te  

  plaatsen. (Aktie: dorpsraad) 

- Groenstrook achter bedrijventerrein, gemeente is nog aan het onderzoeken of er bij de bedrijven 

   iets afgedwongen kan worden. Dorpsraad wacht even af, anders ondernemen ze zelf actie.  

   Bennie Jansen van Het Oude Veen geeft aan dat dit wel in de voorwaarden heeft gestaan. 

 



Vervolg najaarsoverleg 

- Vanuit het project nieuwbouw school wordt bezien of er road-barriers geplaatst kunnen 

  worden voor de veiligheid van de spelende schoolkinderen op het tijdelijke schoolplein. Vandaag  

  toezegging gehad dat dit gaat gebeuren.  

- Pad achter school, hek wordt verplaatst als nieuwbouw gereed is. 

 

Bestuursverkiezing 

Hans van Hunen heeft aangegeven ivm privé-omstandigheden de Dorpsraad te gaan verlaten.  

Dorpsraad heeft een nieuwe kandidaat gevonden in de persoon van Henk de Pater.  

Vergadering gaat akkoord en Henk neemt plaats in de Dorpsraad. 

 
Overige mededelingen 

 Rita en Rene hebben mail rondgestuurd voor Kerstbuurtborrel 19 december in 

amfitheater. Veel leuke reacties gehad, gaat zeker door. 

 Zwerfvuil wordt veelvuldig opgehaald door Ella Kruimer, Evert van Hunen, Jaantje 

Berends, Toos Schroven, Ria van Zeist en Mevr. Wisse. Dorpsraad spreekt hiervoor 

waardering uit en bedankt een ieder voor de vele tijd die ze erin steken om ons dorp en 

omgeving schoon te houden. 

 Jan Pongers voorzitter van het Dorpshuis beantwoordt verschillende vragen.  

 Geertje Wilbrink vraagt naar boom achter in tuin. Grond is weggehaald ivm asbest. 

Grond wordt weer aangevuld. 

 Oud papiercontainer. Verenigingen zouden compensatie krijgen. Is nog geen 

duidelijkheid over. Container mag voorlopig blijven staan. Waarschijnlijk geen 

subsidie meer, maar alleen oud papier prijs. Bedrijven mogen geen papier meer 

brengen, maar moeten rechtstreeks aanleveren op Aruba. 

 Terrein noodlokalen. Als school gereed is wordt het parkeerplaats. Naast laatste huis 

heeft bestemming bouwperceel. Rest wordt parkeerplaats. 18 plaatsen toegezegd.  

 Nieuwbouw school is aanbesteed. Oosterhuizen krijgt nieuwbouw. Planning is om in 

februari te beginnen. Fietsenstalling wordt gesloopt. Stichting OOK heeft om 

uitbreiding van ruimte gevraagd. Gemeente heeft uitbreidingsplannen gemaakt voor ’t 

Oosterhuisje. Nieuwe fietsenstalling aan de achterkant van de school langs de school 

met overkapping. Komt nog overleg met OOK of die mee willen investeren. Terrein 

achter Dorpshuis zal afgesloten gaan worden. René Post vraagt of nieuwbouw nog 

consequenties zal geven voor het kunstgrasveld. Dit is niet het geval.  

 

Rondvraag 
Hendrik Groeneveld aan de Veendijk zijn nieuwe duikers ingelegd en klinkers neergelegd. Is helemaal 

verzakt. Gemeente zou asfalteren, dorpsraad gaat erachteraan. (Aktie: dorpsraad) 

René Post vraagt of er in Oosterhuizen bakken geplaatst kunnen worden om het blad in te verzamelen. 

(Aktie: dorpsraad)  Elke zondagavond om 20.00 uur 30+ voetbal. Een ieder kan hieraan mee doen of 

gezellig komen kijken.  

Evert-Jan Wilbrink geeft aan dat op de hoek Achterste Kerkweg / Molenberg gat in de weg zit. Dit is 

op meerdere plaatsen het geval. Als er problemen zijn kan men het beste de buitenlijn van de 

Gemeente bellen, die komen over het algemeen snel om het probleem op te lossen. 

Bennie Jansen vraagt waar de halte komt van de buurtbus nu Het Oude Veen uit de route gaat. 

Bushalte komt net voorbij kruising Oude Veen / Molenberg.  

Vrijdagavond 27 november is er weer proatavond in Dorpshuis Oosterhuizen. 

 

Sluiting 

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

 

 


