
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 24 april 2013 

 
Opening 

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

(Gemeentebelangen), Theo Simmelink (Wijkagent), Hessel Doper (CDA),  Bonnie ten Damme (PSA), 

Mark Sandmann (D66), Peter Bakker (webmaster www.oosterhuizen.eu), Hanneke Stegeman 

(Energieke dorpen). 

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslagen 2012 

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

Kascontrole 

Bennie Jansen en Martijn Jasperse hebben de kas gecontroleerd en hebben de administratie akkoord 

bevonden. Zij verlenen het bestuur decharge en zeggen toe om volgend jaar weer de kas te 

controleren. 

 

Buurtbus 
Enquête gehouden onder de vrijwilligers over de zaterdagdiensten en helaas kunnen we niet voldoende 

vrijwilligers vinden om op de zaterdag te rijden. Deze dienst komt dus niet meer terug. 

De passagiersaantallen lopen weer op en  

 

Wijkagent Theo Simmelink 

51 jaar, op 25 jarige leeftijd bij de politie gekomen. In 1987 begonnen in Brummen en heeft daar 20 

jaar gewerkt. In 2007 werkgebied De Maten in Apeldoorn en Klarenbeek. Momenteel meestal zo dat 

er na 6 jaar een nieuwe wijkagent komt en hij volgt Harry Slot op in de dorpen Loenen, Beekbergen, 

Lieren en Oosterhuizen. Bij spoed 112, anders 0900-8844. In andere gevallen contact opnemen met de 

wijkagent via 0900-8844 en u wordt doorverbonden of  terug gebeld. Spreekuur is op donderdag aan 

de Bruisbeek tussen 17.00 en 18.00 in Loenen. In Beekbergen van 19.00 tot 20.00 uur bij de Hoge 

Weije. Mailadressen en twitter account worden nog gecommuniceerd via de dorpsraad.   

 

Energieke dorpen/dorpscontactpersoon 

In de gemeente Apeldoorn is een project gestart middels een prijsvraag energieke dorpen. Apeldoorn 

wil op termijn als gemeente energie neutraal worden en ook in de dorpen is men daar al volop mee 

bezig. Academy of Champions for Energy staat achter deze prijsvraag. 25 februari was de 

startbijeenkomst in het gemeentehuis. Annie de Groot en Hanneke Stegeman zijn hier naar toe geweest 

voor Oosterhuizen. Voor 15 maart moest je melden of je een plan wilde indienen, wat Oosterhuizen 

heeft gedaan. Er is inmiddels gewerkt aan een voorstel door een aantal dorpsbewoners. Het idee is om 

met een aantal geïnteresseerden gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen en activiteiten te 

ontwikkelen met die energie. Ook is er een idee om een app te ontwikkelen voor de buurtbewoners om 

de saamhorigheid en de sociale cohesie te bevorderen. Ook voor buurtpreventie te gebruiken. 

Bij de VKK is er een subsidie beschikbaar voor een dorpscontactpersoon. Dit is een vergoeding voor 

iemand die in het dorp allerlei dingen regelt. In Teuge is er al zo’n dorpscontactpersoon. Dit is wel een 

succes, vooral veel jong leert oud (computers, telefoon, e.d.) en oud leert jong (breien, handwerken ed) 

Op 6 mei moet er een definitief plan ingediend worden. Hier worden 3 plannen uitgehaald en die gaan 

mee naar de finale in juni. De subsidie kan eventueel ook verdeeld worden over meerdere plannen. 

Benno van der Bles vraagt of het ook zo is dat als er geen subsidie is er toch met korting zonnepanelen 

aangeschaft kunnen worden. Als er grote aantallen zijn moet dit zeker mogelijk zijn.  

Iedereen die interesse heeft in de aanschaf van zonnepanelen kan zijn emailadres opgeven om in ieder 

geval vast te weten of er interesse is. 

Voor huurhuizen zal toestemming gevraagd moeten worden aan de woningbouwvereniging. 

 

 

http://www.oosterhuizen.eu/


 

 

Vernieuwing website Peter Bakker 

Peter Bakker presenteert de vernieuwde website www.oosterhuizen.eu. Met ingang van heden wordt 

dit niet meer ondersteund door de gemeente Apeldoorn, maar gebeurt het in eigen beheer. 

Hij wordt gecomplimenteerd voor de prachtige nieuwe website. 

 

Overige mededelingen 

- 200 jaar koninkrijk. Simon Boon van de oranjevereniging Apeldoorn heeft de dorpen 

weer benaderd om hier ook aan mee te werken. Op 14 juni 2014 is er een defilé. Ook 

zijn er meerdere activiteiten gepland. In maart is hier een brainstormavond over 

geweest. Op 13 mei is de volgende bespreking om hier wat meer vorm aan te geven. 

- Wonen in de dorpen. De totale planvoorraad is gedaald van 13.500 naar 7.130 

woningen. Voor de dorpen heeft dit grote consequenties. Op 7 mei is er een vervolg 

bijeenkomst waar we aan kunnen geven wat we graag zouden willen. Oosterhuizen is 

voorstander van inbreiding en aanpassing van oude schuren. Hendrik Groeneveld geeft 

aan dat dit ook al in onze dorpsvisie staat. 

-  Op de website van DeA (duurzame energie Apeldoorn) staan veel 

wetenswaardigheden over duurzame energie.  

- Het dorpsvizier komt in juni weer uit en wordt in een oplage van 10.000 verspreid. 

- Groenstrook bedrijventerrein. Benno van der Bles heeft gevraagd hoe het ermee staat. 

De dorpsraad is hier nog wel mee bezig. Bij de Pater zit daar nog bodemvervuiling. 

Daar wordt eerst een oplossing voor gezocht en zoals het er nu naar uit ziet zal hier in 

2014 een begin mee worden gemaakt. Volker Wessels wordt dan ook benaderd. 

Hanneke Stegeman geeft aan dat de gemeente wel weer toestemming geeft voor een 

groot bedrijventerrein, maar niet verder kijkt naar een goede inpassing in het 

landschap. 

Op zaterdag 18 mei is er tijdens het oranjefeest een trekkertocht waar je je voor op kan 

geven bij de dorsvereniging in Lieren. 

 

Rondvraag 

Niemand heeft een vraag voor de rondvraag. 

 
Sluiting 

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 

http://www.oosterhuizen.eu/

