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Oosterhuizen, juli 2021 

 

Beste mensen, 

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

2020 en de plannen voor 2021. Het verslag is ook te lezen op de website van Oosterhuizen: 

www.OnsOosterhuizen.nl.  

 

In 2020 is alles heel anders gelopen dan dat we vooraf bedacht hadden voor de hele wereld en 

dus ook voor Oosterhuizen. Het digitale dorpsplein www.OnsOosterhuizen.nl, was één van de 

weinige middelen om contact met elkaar te houden. Gelukkig mocht er nog wel gewandeld worden 

op ons mooie Albapad. 

  

Ondanks corona is ook afgelopen jaar 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 
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Algemeen 

 

In 2020 is de samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad niet gewijzigd. 

De samenstelling van de dorpsraad in 2020 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.  
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Wat speelde er in 2020

1. Feestavond: Op de laatste zaterdag van januari is de jaarlijkse feestavond van 
het dorpshuis. Dit jaar heeft Sven van Essen de organisatie voor zijn rekening 
genomen. Het thema was  “De Foute Party” en het was weer een gezellige avond. 
Stefan van Hunen zorgde voor veel foute muziek en tussentijds was er een 
heerlijk buffet van Wijngaards Poelier en Toko uit Apeldoorn.

2. 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. Ook 
voor 2020 hebben ze weer een prachtige kalender voor ons gemaakt.

3. De bestuurssamenstelling is in 2020 ongewijzigd gebleven. Helaas is er vanwege 
corona geen openbare vergadering gehouden en de bestuursvergaderingen zijn 
online gehouden.

4. Bestemmingsplan Buitengebied: Dit gaat overlopen in de Omgevingsvisie, maar dit 
is opnieuw 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, Anneke Bestebreurtje en Bertus Reuvekamp besteden veel aandacht aan 
de website en zorgen ervoor dat deze voortdurend actueel is. 

6. Buurtkoffie: De buurtverbinders van OnsOosterhuizen houden maandelijks op de 
eerste woensdag van de maand open huis voor de inwoners van Oosterhuizen en 
omgeving. Ook is er altijd iemand van de dorpsraad bij aanwezig. Hier kan 
iedereen terecht met vragen over de buurtsite, aan de dorpsraad of gewoon voor 
de gezelligheid van een gezamenlijk kopje koffie. Helaas was de laatste keer in 
maart 2020 vanwege de coronamaatregelen.co
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7. Vitaliteitsagenda: Ook in 2020 zijn we achter de schermen druk geweest met het 

opstarten van de vitaliteitsagenda voor Oosterhuizen. Helaas hebben we hier ook 

last gehad van corona en dat er vele afspraken niet door konden gaan, maar het 

heeft nog steeds onze volle aandacht. 

8. Helaas zijn er in 2020 vele evenementen niet doorgegaan vanwege corona. Dan 

denken we natuurlijk aan het Oranjefeest met Pinksteren, de fietsvierdaagse in 

de eerste week van juli, de damestrekkertocht op de laatste zaterdag van 

september en de winterfair op de laatste zaterdag van november. 

9. Buurtbus: helaas heeft de buurtbus vanaf het begin van de corona maatregelen 

niet mogen rijden en zijn er dus niet veel passagiers vervoerd. Gelukkig kunnen we 

nog steeds rekenen op onze vrijwilligers voor als de bus weer mag gaan rijden.  

10. 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. Vanwege corona is dit uitgesteld naar 2021. 

11. Het jaarlijkse overleg met de gemeente was deze keer op 28 januari. Hier zijn 

weer veel aspecten van de wegen, bermen, verkeer en groen besproken en 

naderhand aangepakt. 

12. Dorpenplatform: In 2020 zijn er een aantal online bijeenkomsten geweest en is de 

burgerparticipatie verder in gang gezet. De verordening dorps- en wijkraden is 

per 31 december 2020 afgeschaft en er is een nieuwe subsidie strategie 

gekomen.  

13. Glasvezel: In 2019 is begonnen met de aanleg, in 2020 zijn de inwoners van 

Oosterhuizen die dit wilden aangesloten op het glasvezelnetwerk.  
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Plannen voor 2021 

 

1. Dit verslag is gemaakt in juli 2021. Op dit moment is er wel weer wat mogelijk, 

maar alles is nog steeds niet helemaal vrijgegeven en de vraag is of dit op korte 

termijn gaat gebeuren. 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/Omgevingsvisie: 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 21 april is uitgesteld, de nieuwe datum is 

onder voorbehoud woensdag 29 september 2021.  

7. Buurtbus: Vanaf 8 maart 2021 rijdt de buurtbus weer met de nodige maatregelen.  

8. Dames Trekkertocht: Deze tocht staat ook in 2021 op de agenda op de laatste 

zaterdag van september. 

9. Winterfair: In 2021 zal de winterfair hopelijk voor de 11e maal georganiseerd 

worden en wel op zaterdag 27 november. Een en ander natuurlijk onder 

voorbehoud van de maatregelen die dan gelden. Vrijwilligers kunnen zich altijd 

aanmelden. 

10. Vitaliteitsagenda Oosterhuizen. Deze zal een vervolg vinden in 2021.  
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