
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 24 november 2010 

 

Opening 

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

Bennink(landschapsdeskundige Gemeente Apeldoorn), de heren Henk Bonekamp 

(landschapscoördinator Gemeente Apeldoorn), Kees Slingerland(wat doet de buurman), Menno van 

Erkelens (Leefbaar Apeldoorn), Bert Felix (de Stentor), Goos Zwanikken (Wijkmanager), Roel van 

Swam(VVD), Bonnie ten Damme (SP), Joop de Hoog(buurtbus Oosterhuizen-Lieren), Ben Hendrikse 

(Gemeentebelangen), oud-wethouder Michael Boddeke (Groen links), Peter Buijserd (CDA), Anja 

Timmer (OBS Oosterhuizen), Johan Stufken (SGP), Henk van Mullem (DRA) 

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

  

Buurtbus 

Gaat erg goed met de buurtbus. Passagiersaantallen beduidend hoger dan vorig jaar. Vorig jaar in 

totaal 6003 passagiers, nu tot en met 31 oktober 8193. De reden voor deze grote stijging is het extra 

rondje Loenen, waar met name in de winter veel scholieren opstappen. Vrijwilligers momenteel 

voldoende, maar het moet wel leuk blijven voor alle leden van de vereniging, dus nieuwe vrijwilligers 

zijn altijd welkom. Buurtbusvereniging heeft een subsidieaanvraag bij de Gemeente Apeldoorn 

ingediend, maar deze is afgewezen. Per 13 december gaat de buurtbus over van Veolia naar Syntus en 

krijgen we een nieuwe bus. Er komt geen tariefsverhoging per 1 januari.  

Af en toe komen er klachten binnen, mocht dit het geval zijn graag doorgeven met datum en tijdstip 

zodat het bestuur eventueel kan ingrijpen en weet welke persoon ze hierop aan kunnen spreken. 

 

Spreker Petra Bennink, landschapsdeskundige Gemeente Apeldoorn 

Adviseur openbare ruimte, houdt zich bezig met het landschapskookboek. Aanleiding is dat er 

momenteel veel verandert in het buitengebied. Landschap vervlakt steeds meer, elke dag hetzelfde.  

Advies is om het landschap een sterke ruimtelijke structuur te geven om het herkenbaar te maken.  

Dat heeft geresulteerd in een landschapsvisiekaart. Hierop staan de Enken, beekdalen, broeklanden, 

kampenlandschap, kamerstructuren en het kanaal en de weteringen. 

Het is de bedoeling om er zoveel mogelijk 1 gebied van te maken zonder al te veel consequenties voor 

mens en natuur. 

Inbreiding in dorpen is prima, echter houdt wel de open plekken die zo kenmerkend zijn voor een 

dorp. Begin 2011 willen ze het landschapskookboek introduceren met een gezamenlijke visie op het 

landschap. Alle dorps- en wijkraden krijgen een exemplaar. 

De heer Henk Bonekamp laat enkele foto’s zien van de omgeving waar particulieren het erf opnieuw 

verfraaiien. De provincie geeft hier 75% subsidie voor en de gemeente nog 15% met advies. Met 

relatief weinig middelen kunnen we grote bouwprojecten met beplanting wat mooier maken. 

Mevrouw Bakker vraagt of er niets gedaan kan worden aan de achterzijde van het Bedrijventerrein 

langs het Kanaal. Henk Bonekamp geeft aan dat dit alleen gaat over particulieren. Onno Muntinga 

geeft aan dat er overal bezuinigd moet worden en vraagt zich af hoe dit in de toekomst gaat. Er zijn nu 

lopende projecten en in de toekomst weet men het nog niet. Jolanda van de Bles merkt op dat de 

diverse foto’s subjectief worden beoordeeld want wat de één mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Dat 

is natuurlijk altijd heel persoonlijk. Verder geeft ze aan dat haar buren er ook mee bezig om het erf te 

beplanten en vraagt hoe dit met de buren geregeld wordt. De gemeente gaat ervan uit dat dit onderling 

geregeld wordt, hierin is de gemeente geen partij. 

Henri Scholten vraagt wanneer je in aanmerking komt voor deze subsidie. Dit wordt beoordeeld door 

de Gemeente en het moet een groot project zijn van minstens € 2500,- Voor kleinere projecten zijn er 

eventueel nog andere mogelijkheden binnen de Gemeente. Ewa Szyszkowska vraagt over de wilgen 

tussen de A50 en de Veendijk die zouden worden gekapt of er ook herbeplanting komt. Andries 

Dolman geeft aan dat er klachten over zijn van overhangende takken en dat ze daarom gekapt worden. 

Goos geeft aan dat ze even aan hem door moet geven waar het precies over gaat, dan gaat hij er 

achteraan..  

Hanneke biedt de sprekers een krentenbrood aan namens de Dorpsraad Oosterhuizen.  



Najaarsoverleg 

 30 km zone is inmiddels gerealiseerd zoals beschreven in onze dorpsvisie. Op de Molenberg is 

een eenzijdige wegversmalling gemaakt. 

 Fietsstroken. Molenberg was al gedaan, Wittekruisweg en Veendijk zijn inmiddels ook 

gereed. 

 Driehoekje Molenberg/Oude Veen, er wordt geprobeerd om dit wat mooier te maken. In 

overleg met de Gemeente wordt er een Koningslinde in geplaatst en volgend jaar bekijken we 

wat er omheen komt. 

 Noodgebouwen gaan kort na 1 december 2010 weg 

 Asfalteren Wittekruisweg/Achterste Kerkweg zijn ze momenteel mee bezig 

 Groenstrook bedrijventerrein, in het stedenbouwkundig plan staat dat er beplanting moet 

komen. Er schijnt een afspraak te zijn met de bedrijven dat er een groenstrook moet komen. 

Als alle bedrijven klaar zijn zal er groen geplant worden (er worden momenteel nog bedrijven 

gebouwd). 

 Parkeerplaatsen op plaats noodgebouwen school, bestemmingsplan procedure had in 2009 in 

gang gezet zullen worden is echter niet gebeurd volgens Goos. Gemeente heeft hier nu groen 

ingepland, Goos gaat proberen om hier stenen voor te krijgen om misschien door 

zelfwerkzaamheid er toch nog een parkeerplaats te krijgen. 

 

Spreker Kees Slingerland 

Als eerste buurman vertelt hij iets over zijn werk. Woont nu 7,5 jaar in Oosterhuizen aan de Achterste 

Kerkweg. Eerst gewerkt bij Arcadis (ingenieursbureau). Nu werkt hij bij het Wageningen University 

en Research Centre. Dit is een combinatie van Universiteit/HBO/onderzoeksinstituten. 

Hij is verantwoordelijk voor de landschapswetenschappen. Onderzoeksinstituut Alterra en 

verschillende divisies van de Universiteit.  

Wageningen wordt door veel landen en steden gevraagd om hulp, bijvoorbeeld San Francisco, New 

Orleans en het gebied van de Nijl in Afrika. 

Kees concludeert dat de wereld bestuurd wordt vanuit Oosterhuizen. Kees gaat op zoek naar een 

buurman die in april wat wil vertellen over zijn of haar werk. 

 

Overige mededelingen 

 Winterfair. De heer Arnold Nijman is aanwezig om hier wat over te vertellen. Een 

aantal vrijwilligers is bezig om nieuwe evenementen te bedenken. Binnenkort wordt er 

een brainstormavond georganiseerd om nieuwe evenementen te bedenken/promoten. 

Zaterdag 27 november wordt er een winterfair gehouden met +/- 40 kramen, een 

skihut en allerlei activiteiten. In de buurt flyers uitgedeeld en de buurt geïnformeerd. 

Parkeerplaatsen en parkeerwachten zijn geregeld. 

 Energieproject. Hanneke Stegeman, Janneke Slingerland en Erna Berends hebben een 

project opgestart voor duurzame energie. Er is subsidie van de overheid voor een 

energie advies op maat. Dit kost € 265,- zonder subsidie, met subsidie € 65.- . Plan is 

om in januari te kijken met een aantal mensen uit het dorp wat we hier in Oosterhuizen 

eventueel kunnen realiseren.  

 Stadhuis op wielen, ministerie van Binnenlandse zaken heeft beslist dat deze geen 

identiteitspapieren mag behandelen en derhalve blijven er te weinig handelingen over 

om het rendabel te maken. Dorpsraad en Gemeente zijn er mee bezig om deze 

dienstverlening toch weer te herstellen. 

 Verkeersdriehoek, nieuwe Kanaalweg aan de oostzijde van het Kanaal. Dorpsraad is 

hier geen voorstander van en wacht op verdere informatie. 

 OBS Oosterhuizen. Sinds 2 november zitten ze in de nieuwe school. Op 6 januari is de 

officiële opening, onder voorbehoud door Burgemeester Fred de Graaf. 

 

 



Rondvraag 

Karin Noordanus vraagt of het stuk terrein tussen de nieuwe huizen weer hersteld wordt of dat 

er een woning komt. Goos geeft aan dat er in de toekomst wel eventueel een huis gebouwd 

mag worden, maar dat dit voorlopig nog niet ter sprake is. Hij gaat er achteraan of  het pad 

herstelt gaat worden. Het hekje naar de school is al verplaatst en zit nu op de goede plaats. 

 
Sluiting 

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


