
CONCEPT  Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 27 april 2011 

 

Opening 

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

(Gemeentebelangen), Goos Zwanikken (wijkmanager), Bert Felix (Stentor), Roel van Zwam (VVD), 

Henk van Mullem (DRS), Theo van Luijk (Hoofd wijkzaken), Henk Schutte (Leefbaar Apeldoorn)  

André Reumer (Buurtbus Oosterhuizen-Lieren), Peter Buijserd (CDA), Henk Huiskamp (PSA), oud-

wethouder Michael Boddeke (Groen Links), Erna Berends (wat doet de buurman/vrouw). 

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

  

Jaarverslagen 

De jaarverslagen zijn uitgedeeld en zijn te lezen geweest op de website. Hier zijn geen op- en of 

aanmerkingen over. 

De kascontrole commissie bestaande uit Erna Berends en Peter Bakker vragen de vergadering de 

penningmeester decharge te verlenen en complimenteert Andries Dolman met de keurige manier van 

verslaglegging. Voor volgend jaar blijft Peter Bakker zitten en Bennie Jansen neemt de plaats in van 

Erna Berends. 

 

Bestuursverkiezing 

Hanneke Meulenberg gaat de Dorpsraad verlaten. Annie geeft Hanneke bloemen en een cadeaubon als 

dank voor de vele jaren dat ze in de Dorpsraad heeft gezeten. 

Janneke Slingerland heeft zich kandidaat gesteld om zitting te gaan nemen in de Dorpsraad. 

Het voorstel wordt met applaus begroet, dus bij deze is Janneke opgenomen in de Dorpsraad. 

Annie heet Janneke hartelijk welkom in de Dorpsraad en wenst haar een fijne tijd toe. 

Hanneke neemt nog even het woord en bedankt een ieder voor de fijne samenwerking en wenst 

Janneke succes in de Dorpsraad. 

 

Buurtbus 

André Reumer, secretaries van de buurtbus geeft aan dat het nog steeds goed gaat met de buurtbus. 

Passagiersaantallen iets lager dan in 2010, maar nog steeds goed. In 2009 in week 1 t/m 16 1655 

passagiers, in 2010  3457 en nu in 2011  3145. De daling in de eerste 3 maanden is te wijten aan de 

weersomstandigheden, die begin vorig jaar beduidend slechter waren. Het aantal vrijwilligers is goed 

op peil. Helaas nog steeds geen vrijwilligers uit Oosterhuizen zelf, wat erg jammer is.  

 

Bedrijventerrein Kanaal Zuid 

In het stedenbouwkundig plan staat dat als het laatste bedrijf er is dat er beplanting moet 

komen. We hebben namens de Dorpsraad een brief gestuurd aan de bedrijven met het verzoek 

om als alles gereed is groen aan te planten. 
 

Spreker Erna Berends 

Erna Berends is de tweede in de rij van sprekers met het thema wat doet de buurman/buurvrouw.  

Ze is coach, trainer, ondernemer, freelancer via Camee BV en 7364.nl. 

Ze vertelt vanavond over haar werk bij Hfftig Apeldoorn. 

Sinds 1.5 tot 2 jaar is ze vrijwillige coach bij hfftig Apeldoorn. Dit is een project van wisselwerk en 

wordt gefinancierd door het Oranjefonds.  

Hfftig biedt jongeren de mogelijkheden door middel van een vrijwillige coach hun doelen te bereiken.  

Ze begeleiden jongeren voor een periode van 3 maanden tot maximaal 1 jaar. 

Er zijn momenteel 40 vrijwillige coaches die woonachting zijn in de Gemeente Apeldoorn en ook 

jongeren uit de Gemeente Apeldoorn begeleiden. 

Jongeren kunnen aangemeld worden of zich zelf aanmelden. Ze moeten wel zelf willen, anders 

beginnen ze niet aan de begeleiding. Het is geen hulpverlening, maar coaching. Het is een preventief 

traject. Mensen die coach willen worden kunnen zich aanmelden bij Erna Berends. 



Ze krijgt van Annie nog een boeket bloemen aangeboden en wordt hartelijk bedankt voor de 

presentatie. 

 

Energieproject DeA 

Janneke Slingerland, Erna Berends en Hanneke Meulenberg zijn begonnen met een energieproject 

Duurzaam Oosterhuizen. Alle informatie staat op de website www.oosterhuizen.eu. Hierop staat elke 

maand een tip voor duurzame energie. Ze willen Oosterhuizen voorzien van duurzame energie. Enkele 

inwoners zijn al begonnen met het plaatsen van zonnepanelen. In Oosterhuizen wordt 4400 kw 

verbruikt per jaar, gemiddeld in Nederland 3500 kw.  

De bedoeling is om zelf energie op te wekken, te leveren en deze weer te gebruiken. De bedoeling is 

om voor juni 2011 600 personen lid te laten worden van DeA, hiervoor betaald U € 25,- om dit project 

te steunen. Het is volop in ontwikkeling.  

 

Kanaalweg/A50 

Andries Dolman geeft een toelichting op de ontsluitingsproblematiek rond het gebied tussen 

Apeldoorn en Dieren. De vraag komt of het wel reëel is dat er zoveel industrie in de dorpskernen is en 

dat dit eventueel verplaatst moet worden naar een energieterrein ipv een hele dure oplossing te zoeken. 

Andries heeft namens de Dorpsraad enkele vergaderingen bijgewoond voor een nieuwe Kanaalweg 

aan de oostzijde en op- en afritten. Als Dorpsraad Oosterhuizen zijn wij niet meer welkom op deze 

vergaderingen en we hebben dit aan Hr. Heuven de coördinator van de Provincie medegedeeld. 

De provincie heeft het nog steeds in onderzoek. De gemeente Apeldoorn is in eerste instantie wel 

voorstander van dit voorstel. De dorpsraad wil graag een overleg met bewoners en belanghebbenden 

zodra er meer informatie beschikbaar is.  

Wel wordt er gevraagd om de petitie al vast te tekenen om in ieder geval te voorkomen dat de afrit 

Immenberg dicht gaat. Als er een ontsluiting komt ter hoogte van Oosterhuizen moet de Immenberg 

dicht omdat er anders 2 op en afritten op korte afstand komen en dit is niet wenselijk. 

Erna Berends vraagt of de kosten hiervan door de Provincie gedragen worden of dat de Gemeente hier 

ook aan bijdraagt. Henk Schutte weet het niet, maar zegt in ieder geval dat het geld op is. 

Arnold Nijman vraagt in hoeverre we als Dorpsraad/bewoners een vuist kunnen maken. Andries geeft 

aan dat het in eerste instantie belangrijk is om zoveel mogelijk tegengas te geven en daarna eventueel 

ondersteuning te vragen van deskundigen. 

Paul Meulenberg vraagt of het een initiatief is van de Dorpsraad of van Andries. Het is puur een 

aangelegenheid van de Dorpsraad, alleen heeft Andries de vergaderingen bijgewoond en de contacten 

met de Provincie. Alle acties gaan in overleg met de Dorpsraad.  

Iedereen wordt verzocht om de petitie te tekenen en daarop ook zijn of  haar email adres in te vullen. 

 

Overige mededelingen 

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

officiële opening geweest door Burgemeester Fred de Graaf. De noodlokalen zullen 

zoals het er nu uit ziet in juni weggehaald gaan worden om op een andere locatie 

geplaatst te worden. 

 Verkeersaangelegenheden blijven we volgen 

 Peter Bakker beheert de website van de Dorpsraad Oosterhuizen 

www.oosterhuizen.eu. Als U nieuws heeft of een bedrijf in Oosterhuizen zoekt kunt U 

terecht op de website. 

 Parkeerterrein. Als noodlokalen weg zijn heeft deze grond bestemming groen en er 

mag nog 1 woning worden gebouwd. Voor een parkeerplaats zal er een 

bestemmingsplan wijziging noodzakelijk zijn. Dit is geen optie, maar misschien kan er 

toch wat gerealiseerd worden. De dorpsraad is hier nog druk mee bezig. 

 Stadhuis op Wielen is uit de roulatie ivm veiligheidsoverwegingen. Voorstel gedaan 

om het op een vaste locatie te doen. Voorlopig is er geen geld voor beschikbaar. 

 28 mei buurtbarbeque en volleybaltoernooi, opgeven voor 1 mei. 

 17 september onder voorbehoud bonte buurtavond 

http://www.oosterhuizen.eu/
http://www.oosterhuizen.eu/


 

 

Rondvraag 

Rita Gorseling geeft aan dat ze blij is met de verkeersremmer op de Molenberg. Voorstel om 

contact op te nemen met Harry Slot om samen met schoolkinderen een ludieke actie te 

ondernemen om mensen bewust te laten worden van de 30 km zone. 

Geertje Wilbrink heeft enkele weken geleden ook al met enkele bewoners actie gevoerd aan 

de Achterste Kerkweg, wat erg positief ontvangen is. De Dorpraad geeft aan dat er geen eigen 

rechter mag worden gespeeld en dat er niet zomaar containers midden op de weg mogen 

worden geplaatst. 

Hendrik Groeneveld geeft aan dat er bomen zijn gekapt aan de Veendijk. Er worden enkele 

bomen terug geplaatst, volgens Hendrik worden dit Elzen. Vraag is of  dit geen andere bomen 

kunnen worden ivm rommel. 

Evert de Weerd geeft aan dat het driehoekje erg rommelig is. Het heeft de aandacht van de 

Dorpsraad. 

Erna vraagt hoe het met de veiligheid zit voor de mensen die op de buurtbus wachten. Annie 

geeft aan dat er nog een hekje komt.  

 

 
Sluiting 

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

 

 

 

 


