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Oosterhuizen, april 2020 

 

Beste mensen, 

Voor u ligt een terugblik van de activiteiten en gebeurtenissen in en rondom Oosterhuizen in 

2019 en de plannen voor 2020. Het verslag is ook te lezen op de website van Oosterhuizen: 

www.OnsOosterhuizen.nl.  

 

In 2019 heeft Oosterhuizen wederom niet stil gestaan. Van het digitale dorpsplein 

www.OnsOosterhuizen.nl, wordt zeer goed gebruik gemaakt. In 2019 hebben onze 

buurtverbinders een mooie donatie van de ING mogen ontvangen voor al het goede werk dat zij 

al 5 jaar doen voor Oosterhuizen. Dit hebben ze gebruikt voor een schitterend feest ter ere 

van het 1e lustrum. Van ons Klompenpad “het Albapad” wordt veel gebruik gemaakt en op de site 

klompenpaden.nl krijgen we goede recensies. 

  

Ook afgelopen jaar is gebleken dat men in Oosterhuizen erg betrokken is bij alles wat 

belangrijk is voor ons dorp. Wij als Dorpsraad doen ons best om zoveel mogelijk naar de 

inwoners te luisteren en we zijn blij als men ons weet te vinden voor vragen en/of opmerkingen 

zodat wij weten wat er allemaal speelt in Oosterhuizen. 

 

  

Namens de Dorpsraad, 

Gerjan Dolman, voorzitter     Karin van Essen, secretaris 

  

http://www.onsoosterhuizen.nl/
http://www.onsoosterhuizen.nl/
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Algemeen 

 

In 2019 is de samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad niet gewijzigd. 

De samenstelling van de dorpsraad in 2019 is als volgt: 

 

Gerjan Dolman, voorzitter 

Karin van Essen, secretaris 

Henk de Pater, penningmeester 

Janneke Slingerland, bestuurslid  

Rita Gorsseling, bestuurslid 

Ella Kruimer en Andries Dolman, leden adviesraad  

 

Postadres Dorpsraad: 

Het Oude Veen 21 

7364 BZ Oosterhuizen 

Emailadres: dorpsraadoosterhuizen@gmail.com 

 

Voor informatie over Oosterhuizen kunt u kijken op ons digitale 

dorpsplein: www.OnsOosterhuizen.nl.  
 

http://www.onsoosterhuizen.nl/
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Wat speelde er in 2019 

 

1. Dorpscafé: In 2018 bleek dat hier weinig animo voor is en werd gekeken naar een 

andere opzet. In het voorjaar is het niet doorgegaan en in het najaar op 8 

november hebben de buurtverbinders een filmavond georganiseerd. Bij de 

kinderfilm was er een leuke opkomst en is er gekeken naar een film van Casper het 

spookje. De buurtverbinders hebben gezorgd voor ranja en popcorn. Voor de 

volwassenen film was onvoldoende animo, dus die is niet doorgegaan. De bedoeling 

is om in 2020 ook weer 1 of 2 dorpsactiviteiten te organiseren. 

2. Vergaderingen: In 2019 is de openbare vergadering gehouden in april en net als 

andere jaren is de bijeenkomst goed bezocht, waar wij als dorpsraad erg blij mee 

zijn. De jaarverslagen zijn aan de orde geweest, evenals het 5-jarig bestaan van 

www.onsoosterhuizen.nl in oktober 2019, de stand van zaken m.b.t. de 

vitaliteitsagenda, het klompenpad en de renovatie van het bruggetje bij de 

Hanekerbrug.  

3. De bestuurssamenstelling is in 2019 ongewijzigd gebleven. Er zijn 5 

bestuursvergaderingen gehouden en in april de openbare vergadering (zie punt 2). 

4. Bestemmingsplan Buitengebied: Vanuit de gemeente is het bericht ontvangen dat 

de besluitvorming opnieuw is gestagneerd. De Dorpsraad hoopt dat snel 

duidelijkheid volgt over de definitieve besluitvorming, opdat inwoners weten 

binnen welke kaders de ruimtelijke mogelijkheden voor de toekomst liggen. 

5. Digitaal dorpsplein www.OnsOosterhuizen.nl: In 2014 is de nieuwe, interactieve 

website van Oosterhuizen gelanceerd. Op deze website, kunnen inwoners een 

eigen profiel aanmaken en zo elkaar leren kennen, helpen en informatie 

uitwisselen. Buurtverbinders Elka Bennema, Sharon van Essen, Gülsah van den 

Heuvel, Hanneke Stegeman (afscheid genomen in 2019), Anneke Bestebreurtje en 

Bertus Reuvekamp besteden veel aandacht aan de website en zorgen ervoor dat 

deze voortdurend actueel is.  Er zijn 287 persoonlijke profielen aangemaakt en 

daarnaast zijn er 70 bedrijven en bewonersgroepen op de site. 1250 unieke 

bezoekers per maand en 5000 pagina bezoeken per maand. Inwoners van 

Oosterhuizen plaatsen veel nieuwsberichten, foto’s en filmpjes. Het doel van de 

site is al het mooie wat er al is in Oosterhuizen samenbrengen op 1 plek en 

promotie van activiteiten op een plek die voor iedereen vindbaar is. 

6. Buurtkoffie: De buurtverbinders van OnsOosterhuizen houden tweewekelijks 

open huis voor de inwoners van Oosterhuizen en omgeving. Hier kan iedereen 

terecht met vragen over de buurtsite of gewoon voor een gezellig kopje koffie.    

In 2019 is besloten om op de eerste woensdag van de maand de buurtkoffie te 

houden in het dorpshuis. Op deze buurtkoffie-avonden is altijd een lid van de 

dorpsraad aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. De opkomst 

wisselt van maand tot maand. 

  

http://www.onsoosterhuizen.nl/
http://www.onsoosterhuizen.nl/
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7. Feestavond: Op de laatste zaterdag van januari is de jaarlijkse feestavond van 

het dorpshuis. In 2019 was het thema “Jaren ‘80” en het was weer een gezellige 

avond.  Een frietwagen met heerlijke friet en snacks en muziek van Stefan van 

Hunen maakte de avond compleet.  

8. Kalender: De jaarkalender is voor de inwoners van Oosterhuizen het enige 

papieren communicatiemiddel buiten de regionale kranten om. De kalender wordt 

in eigen beheer ontwikkeld door Hendrik Groeneveld en Hanneke Meulenberg. De 

kalender voor 2019 gaf een mooi beeld van de historie van Oosterhuizen. 

9. Oranjefeest: Zoals elk jaar was er met Pinksteren het Oranjefeest. Op vrijdag de 

hele dag feest voor de school en vrijdagavond beginnen we met het vogelschieten. 

Bart van den Beld is de schutterskoning van 2019. Daarna volgde de zaterdag met 

een volleybaltoernooi en de brandweer waar allerlei spelletjes gedaan konden 

worden. Ook was er weer de oldtimer trekkertocht met vele oude trekkers. 

Helaas werkte het weer niet zo erg mee. Verder waren er natuurlijk de kermis 

met diverse optredens en op maandag de grote weiderommelmarkt. 

10. Dames Trekkertocht: Voor de twaalfde keer is deze tocht gehouden in de 

omgeving van Oosterhuizen. Gelukkig was het weer beter dan het jaar ervoor. De 

tocht was weer prima georganiseerd door een aantal dames uit het dorp. Tijdens 

de tocht hadden we tweemaal een tussenstop met een heerlijk kopje thee/koffie 

of wat fris met wat lekkers erbij. De trekkertocht is afgesloten met een hapje en 

een drankje bij Domatrac in Oosterhuizen. 

11. Winterfair: Op 30 november 2019 is voor de tiende keer in Oosterhuizen de 

winterfair georganiseerd. Het 2e lustrum was zeer geslaagd en het weer werkte 

prima mee. Het aantal bezoekers lag hoger dan in 2018 en de sfeer was goed. 

Diverse sponsoren waren aanwezig. Speciaal voor het 10-jarig bestaan waren er 

extra activiteiten als pepernoten raden en spijkerbroek hangen. Hier kon een 

rondvlucht vanaf vliegveld Teuge gewonnen worden. Kortom: een geslaagd 

evenement. Nu op naar de volgende winterfair op 28 november 2020. 

12. Veel wensen van de Dorpsraad zijn gerealiseerd. Wij zijn hier erg blij mee en 

danken dit voor een groot deel aan ons goede contact met de medewerkers van de 

gemeente Apeldoorn. Wij blijven alert op de verkeersveiligheid in ons dorp en 

doen er alles aan om problemen die zich voordoen, op te lossen.  

13. Verkeer N786: In 2019 zijn er ontwikkelingen gemeld, maar er zijn geen echte 

besluiten genomen. De dorpsraad volgt de discussie uiteraard op de voet en zal 

zodra er belangrijke informatie beschikbaar is hierop terugkomen. 

  



co
nc

ep
t

 6 

14. Buurtbus: De buurtbus Oosterhuizen-Lieren heeft in 2019 11.168 passagiers 

mogen vervoeren, tegen 11.192 in 2018. Het passagiersaantal blijft mooi stabiel 

met een gemiddelde van ongeveer 930 passagiers per maand. We zijn de vele 

vrijwilligers zeer dankbaar dat ze hun bijdrage leveren aan de buurtbus. Nog 

steeds hopen we dat er enkele Oosterhuizenaren zich als vrijwilliger aan zullen 

melden. Alles over de dienstregeling en de tarieven is ook terug te vinden op onze 

website www.OnsOosterhuizen.nl en die van de buurtbus 

www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl.   

15. Dorpenplatform: Alle tot de gemeente Apeldoorn behorende dorpen zijn in dit 

platform vertegenwoordigd. Het dorpenplatform komt één keer per kwartaal bij 

elkaar, met twee vertegenwoordigers per dorpsraad. In deze bijeenkomsten 

komen alle zaken aan de orde die voor de dorpen van belang zijn, zoals verkeer, 

woningbouwprogrammering, cultuur, leefbaarheid enzovoort. Meestal vinden de 

bijeenkomsten plaats in het stadhuis en zo af en toe in een dorp. Belangrijk is dat 

dorpen onderling met elkaar van gedachten kunnen wisselen en van elkaar leren. 

Groot discussiepunt tussen de Dorps- en wijkraden en de gemeente is de 

uitvoering van de burgerparticipatie. Hier zijn verschillende bijeenkomsten over 

geweest en naar aanleiding daarvan heeft wethouder Willems alle dorpsraden 

bezocht om het een en ander toe te lichten. Dit wordt in 2020 vervolgd. 

16. Klompenpad: Op 26 mei 2018 is het Klompenpad genaamd “het Albapad” officieel 

geopend. Op de site www.klompenpaden.nl is alles te vinden over het Albapad. De 

referenties die worden achtergelaten zijn erg positief.  2x per jaar is er een 

zaterdagochtend voor onderhoud aan het klompenpad. Hier kan eenieder zich per 

keer voor aanmelden via de site www.onsoosterhuizen.nl. Dank voor de vele 

vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. 

17.  Najaarsoverleg. Het najaarsoverleg 2019 zal plaats gaan vinden in januari 2020. 

Het was lastig om een geschikte datum te vinden. In het jaarverslag van 2020 

zult u hier dus meer over lezen.  

18. Vitaliteitsagenda Oosterhuizen. We zijn als Oosterhuizen bezig om een 

vitaliteitsagenda op te stellen. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en 

het dorp, afhankelijk van de agenda waar een 4-tal speerpunten op komen te staan 

die we de komende 2 jaar willen realiseren. Deze agenda wordt jaarlijks aangevuld 

om hem actueel te houden. Participatie is erg belangrijk in dit verhaal. Er is een 

werkgroep met een aantal buurtbewoners en bestuursleden van de dorpsraad. In 

2018 is een bijeenkomst geweest waar iedereen zijn of haar ideeën neer heeft 

kunnen leggen. In 2019 is hier een vervolg aan gegeven, maar door een andere 

insteek van de gemeente t.a.v. burgerparticipatie is dit helaas nog weer vertraagd. 

De bedoeling is om in 2020 een bewonersavond te organiseren.  

  

http://www.onsoosterhuizen.nl/
http://www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl/
http://www.klompenpaden.nl/
http://www.onsoosterhuizen.nl/
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19. Fleur en kleur in de dorpen. In 2019 is dit project gerealiseerd.  

20. Snel internet buitengebied glasvezel. In 2019 is er begonnen met de aanleg van 

glasvezel in Oosterhuizen en omgeving. In 2020 zal e.e.a. definitief worden 

aangesloten. Op de website www.glasvezelbuitenaf.nl is alle informatie hierover te 

vinden. 

21. Op 6 juli was het “bonte buurtfeest” ter ere van het 5-jarig bestaan van de 

website www.onsoosterhuizen.nl. De buurtverbinders hebben in samenwerking met 

het dorpshuis een mooi feest georganiseerd. Er waren verschillende optredens, er 

was een ruilbeurs, er stond een foodtruck waar heerlijk eten kon worden gehaald. 

Tal van buurtbewoners hebben ter plekke pannenkoeken gebakken voor de jeugd 

onder ons, die ’s middags een leuke theaterworkshop hebben gedaan. Wat ze hier 

geleerd hebben mochten ze aan het eind van de middag in het amfitheater laten 

zien. Ook een ijskar van IJstijd in Beekbergen mocht niet ontbreken voor een 

heerlijk toetje.  

22. Bij het dorpshuis staan 2 containers voor het verzamelen van blikjes en kleine 

plastic petflessen. Het dorpshuis kan deze dan inleveren voor extra inkomsten. 

Hier is ook in 2019 goed gebruik van gemaakt. Ook zijn er verschillende 

buurtbewoners die regelmatig in de buurt het zwerfafval opruimen. Dit wordt 

zeer gewaardeerd! 

23.  Groene lintjes. In 2019 zijn de jaarlijkse “groene lintjes” uitgereikt door Groen 

Links Apeldoorn. Hiervoor konden we mensen opgeven. De dorpsraad heeft Ella 

Kruimer en Toos Schroven hiervoor opgegeven voor het vele zwerfafval opruimen 

in en rond Oosterhuizen. Op 6 juni was de uitreiking hiervan, echter helaas 

konden geen van beide hierbij aanwezig zijn. De dorpsraad heeft ze voor hen in 

ontvangst genomen en tijdens de bonte buurtavond zijn ze alsnog uitgereikt aan 

beide dames. 

24.  In 2019 is het afvalbeleid van de gemeente aangepast. De grijze 

restafvalcontainers worden opgehaald en er is een ondergrondse container 

geplaatst bij de parkeerplaats. Hier kan tegen betaling restafval worden 

weggebracht. In het buitengebied was er de mogelijkheid om gratis een kleine 

container van 140 liter aan te vragen die dan op afroep tegen betaling te laten 

legen. 

25.  ING Help Nederland Vooruit campagne. In 2018 hebben we de buurtverbinders 

aangemeld voor een donatie. In 2019 kon er gestemd worden en op 9 maart was de 

prijsuitreiking bij de ING in Apeldoorn. De buurtverbinders zijn 3e geworden en 

hebben een mooie donatie mogen ontvangen van € 2.000. 

26.  Uitzending RTV Apeldoorn. Op zaterdag 13 april is er een uitzending geweest met 

Oosterhuizen als middelpunt vanuit het Oosterhuisje. Van 10 tot 12 was er een 

programma met diverse politici en leden van de dorpsraad. Tussen 12 en 13 was er 

de proattafel, een programma in dialect. Hier zaten voor Oosterhuizen Hendrik 

Groeneveld en Bertus Reuvekamp aan tafel. Van 13 tot 16 uur waren er diverse 

gasten uit Oosterhuizen die wat konden vertellen of optreden. Het was een zeer 

geslaagde dag en een mooie promotie voor Oosterhuizen. 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
http://www.onsoosterhuizen.nl/
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27.  In de eerste week van juli is de fietsvierdaagse gehouden. Dit is een jaarlijks 

evenement van het dorpshuis. Met ruim 80 deelnemers is dit altijd erg gezellig. 

Ook dank voor de vele vrijwilligers die hieraan meewerken. 

28.  Mantelzorgavond. In november is altijd de week van de mantelzorg. Dit jaar 

heeft de gemeente de mantelzorgers in Oosterhuizen in het zonnetje gezet op 

donderdagavond 14 november. Vanaf 18.00 uur waren de mantelzorgers welkom in 

het dorpshuis. We zijn begonnen met een heerlijk stamppotbuffet, later volgde er 

nog informatie van De Kap en er is afgesloten met een mooie film. De 

mantelzorgers kregen nog een informatiepakket mee. Het was een zeer geslaagde 

avond. 

29.  In 2019 is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest met de Dorpsraad, 

Dorpshuis en de Buurtverbinders om te kijken hoe we Oosterhuizen actief kunnen 

houden. Eind 2019 is er een enquête uitgezet “BOOST” om te peilen hoe de 

Oosterhuizenaren hierin staan. In 2020 zal deze worden besproken. 
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Plannen voor 2020 

 

1. Dit verslag is gemaakt in april 2020. Op dit moment is heel Nederland in de ban 

van het corona virus en zijn veel activiteiten afgelast en/of uitgesteld. We hopen 

dat iedereen gezond en wel uit deze crisis komt en dat we elkaar als goede 

dorpsgenoten in de gaten houden en hulp vragen en/of aanbieden waar nodig.       

De plannen hieronder zullen dus onder enig voorbehoud zijn. 

2. Verkeersaangelegenheden: De dorpsraad blijft zich ook komend jaar weer 

inzetten voor de algemene verkeersveiligheid in en rond Oosterhuizen. De 

afgelopen jaren hebben al heel wat vruchten afgeworpen, en we blijven zoeken 

waar verbeteringen mogelijk zijn. 

3. Dorpshuis Oosterhuizen: Een succesvol dorpshuis is onmisbaar in Oosterhuizen. Het 

dorpshuis is naarstig op zoek naar vrijwilligers om alles te kunnen blijven realiseren.  

4. Bestemmingsplan Buitengebied: De dorpsraad verwacht duidelijkheid over de 

besluitvorming. 

5. Communicatie: De dorpsraad blijft streven naar een optimale communicatie met 

inwoners. Het contact verloopt via persoonlijke gesprekken met dorpsraadleden 

en de dorpsraad is bereikbaar via www.OnsOosterhuizen.nl. Verder is er 

natuurlijk ook de jaarkalender en als er nieuws is wordt dit via een persbericht in 

de regionale bladen gemeld. We wijzen alle inwoners van Oosterhuizen erop dat 

alle informatie over Oosterhuizen te vinden is op de website.  

6. Openbare vergadering: Om de inwoners van Oosterhuizen op de hoogte te houden 

van actuele ontwikkelingen in het gebied, zal er een openbare vergadering worden 

gehouden. De oorspronkelijke datum van 22 april is uitgesteld, een nieuwe datum 

zal worden ingepland zodra dit weer tot de mogelijkheden behoort.  

7. Buurtbus: Door de coronamaatregelen rijdt de buurtbus vanaf 17 maart niet meer. 

De chauffeurs vallen bijna allemaal in de risicogroep en de buurtbus is te klein om 

de verplichte 1,5 meter afstand te houden.  

8. Dames Trekkertocht: Deze tocht staat ook in 2020 op de agenda op de laatste 

zaterdag van september. 

9. N786: De Commissie Oosterhuizen N786 volgt de ontwikkelingen op de voet. Er 

zijn nog geen concrete wijzigingen op dit moment, maar zodra er nieuws is zullen 

we dit communiceren. 

10. Bedrijventerrein Kanaal–Zuid: Dorpsraad Oosterhuizen blijft in gesprek met de 

ondernemers op het bedrijventerrein Lieren, aan het Kanaal om een groene 

inpassing in het landschap te maken aan de achterzijde van het bedrijventerrein. 

Wij gaan proberen om dit in te passen in de vitaliteitsagenda.  

11. Winterfair: In 2020 zal de winterfair voor de 11e maal georganiseerd worden en 

wel op zaterdag 28 november. Vrijwilligers kunnen zich altijd aanmelden. 

12. Vitaliteitsagenda Oosterhuizen. Deze zal een vervolg vinden in 2020. 

13. Najaarsoverleg: In januari 2020 is het overleg van 2019 geweest.  

http://www.onsoosterhuizen.nl/
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14. Buurtactiviteit: In 2020 is de bedoeling om weer een ondernemersavond te 

organiseren en mogelijk nog een andere activiteit. Leuke ideeën en hulp bij het 

organiseren is ook hier altijd welkom.  

15. In 2020 bestaat het dorpshuis 35 jaar. De bedoeling is om dit te vieren met het 

gehele dorp, door de corona maatregelen is er nog geen definitief plan hiervoor. 

Wel kan er een Oosterhuizense vlag worden besteld via de site 

www.onsoosterhuizen.nl. 

16. In 2019 heeft het dorpshuis zich aangemeld voor een donatie van de ING voor 

het 35-jarig bestaan. Ze hebben inmiddels een cheque van € 1500 mogen 

ontvangen hiervoor. Deze zal later in het jaar besteed worden aan de 

festiviteiten.  

http://www.onsoosterhuizen.nl/

