
Concept notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 29 september 2021 

 

Opening 

Om 19.35 opent de nieuwe voorzitter Han Brinkhuis de vergadering. Speciaal welkom aan 

Harriët Althof en Steven Gerritsen (nieuwe en vorige stadsdeelmanager gemeente 

Apeldoorn), Ben Hendrikse (Lokaal Apeldoorn), Henk Verheul (CDA).  Bas Bosman 

(verkeer gemeente Apeldoorn), Stan Engels en Arjan van de Vlekkert (omgevingsvisie 

gemeente Apeldoorn) komen later. 

 

 

Notulen vorige vergadering 

Staan op de website. Geen op- en of aanmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 

 

Mededelingen 

- Buurtbus: de heer Wim Nelemans voorzitter van de buurtbusvereniging Oosterhuizen 

Lieren geeft een update. Is vanaf het begin december 2008 al chauffeur bij de 

buurtbus. Aantal passagiers gemiddeld ongeveer 10.000 per jaar. Ze rijden met een 

vaste kern chauffeurs. Door corona heeft de buurtbus in maart 2020 moeten stoppen 

met rijden. Geprobeerd om zoveel mogelijk contact te houden met de chauffeurs. Er 

zouden in december 2020 elektrische bussen komen, echter dit was technisch helemaal 

niet mogelijk. Tot 2025 blijven ze gewoon op diesel rijden. De reclames op en in de 

bus zijn van de sponsoren. In maart 2021 zijn ze weer gaan rijden, de aantallen 

passagiers lopen gelukkig weer op. Alle chauffeurs zijn gelukkig gebleven en er zijn 

nog nieuwe chauffeurs aangemeld. 

- Buurtverbinders: Elka Bennema en Bertus Reuvekamp geven een korte update: 

Wat is er nieuw op de buurtsite: Je kan nog makkelijker een eigen pagina aanmaken. 

De dorpsraad heeft dit inmiddels gedaan. Er staat op de pagina van de buurtverbinders 

een uitleg hierover. Bij vragen kan je altijd bij de buurtverbinders terecht. Ook nieuw 

is dat je op berichten kan reageren met een smiley of een emoticon. Vorig jaar is er 

een actie geweest Samen in Oosterhuizen, met daarbij een dorpsvlag. In 2020 hebben 

ze een bericht geplaatst en veel mensen hebben deze vlag inmiddels besteld. Als er 

nog meer mensen een vlag willen dan kunnen ze dit opgeven. Bij een groter aantal zijn 

de vlaggen wat goedkoper. 

Vlag krijg je cadeau bij een jaarlijkse bijdrage van € 19.50. Je kan de vlag ook kopen 

voor eenmalig € 29.50. Je kan ook een jaarlijkse bijdrage doen van € 39.50 per jaar, 

dan kan je logo op de buurtsite. 

 

 

Jaarverslagen 2019 en 2020 

Deze staan op de website, indien gewenst kunnen wij ze u toesturen. Enkele punten uit het 

jaarverslag worden benoemd. 

René Post heeft een vraag over glasvezel. Heeft geïnformeerd bij of de glasvezel kabel die 

boven de grond uitsteekt mag weghalen. Dit is geen probleem. 

 

Financieel verslag en kascontrole 

Vera Stuivenberg en Sharon van Essen hebben de kas van 2019 en 2020 gecontroleerd en 

hebben de administratie akkoord bevonden. Zij vragen het bestuur de penningmeester 

decharge te verlenen.  

Voor 2021 zoeken we nieuwe leden voor de kascontrolecommissie. Rob van Zeist en René 

Post willen volgend jaar in de kascontrolecommissie. 



Van dorpsvisie naar vitaliteitsagenda 

Veel zaken uit de dorpsvisie 2007-2015 zijn gerealiseerd zoals bijvoorbeeld de buurtbus, 

woningbouw en 30 km zone.  

Nieuw is het vervolg daarop de vitaliteitsagenda. De belangrijkste items hierin zijn de 

verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening en wonen, geluidshinder A50 

 

 

Verkeerssituatie Oosterhuizen Bas Bosman vakspecialist Mobiliteit (gemeente Apeldoorn) 

Wim Mulder en Sjoerd de Boer hebben samen met Bas Bosman gekeken naar de 

verkeerssituatie in Oosterhuizen. De huidige situatie is rechte wegen en asfalt wat resulteert in 

hoge snelheden. Er is gemeten en de gemiddelde snelheid is bijna 55 km per uur, wat veel te 

snel is voor een 30 km zone.  

Wat kan er verbeterd worden. Er is een plan geschreven en gepresenteerd aan de dorpsraad. 

Er is dit jaar nog budget voor 2 snelheidsremmers, gevraagd om een prioritering hiervan. De 

dorpsraad heeft dit aangegeven en dit wordt uiteraard nog gecommuniceerd met de bewoners. 

- Wim Nelemans van de buurtbus vraagt of ze inspraak kunnen krijgen.  

- Gülsah van de Heuvel geeft aan blij te zijn met de plannen en vraagt of er een 

waarschuwingsbord mogelijk is oppassen voor ruiters.  

- Er wordt aangegeven dat op de Molenberg zeer hard gereden wordt tussen Lieren en 

Oosterhuizen. 

- Er wordt gevraagd om de wegen af te sluiten, behalve voor bestemmingsverkeer. Dit 

is echter niet te handhaven.  

- De versmalling op de Molenberg is erg gevaarlijk en is slecht zichtbaar. Er is door de 

gemeente aangegeven om hier zolang de versmalling er nog is extra visuele 

maatregelen. Er is niet bekend wanneer er weer budget is.  

- Er wordt gevraagd naar de stoplichten bij de kruising met het kanaal. Deze zijn  

tijdelijk i.v.m. de afsluiting van de N786. De 60 km langs het kanaal is een pilot. Als 

het een positief effect heeft blijft dit waarschijnlijk zo. De dorpsraad heeft binnenkort 

overleg met de provincie over de verkeerslichten. Een verkeersplateau is tussen de € 

35.000 en € 40.000. Drempels in klinkers kosten tussen de € 5000 en € 7000. De vraag 

is of een S-golf in de weg meer effectief is dan een drempel. Dit is niet meetbaar. Voor 

vragen kunnen we terecht bij b.bosman@apeldoorn.nl. Er wordt gevraagd of het ook 

mogelijk is om zelf de kosten bij elkaar te krijgen voor extra drempels.  

Bas gaat informeren of dit mogelijk is. Harriët geeft aan dat dit eventueel kan door een 

aanvraag bij de initiatievenregeling samen met een crowdfunding actie. 

 

Gebiedsmanagers Steven Gerritsen en Harriët Althof 

Harriët Althof werkt sinds 2008 bij de gemeente. Was stadsdeelmanager voor Apeldoorn 

Zuid-West. Nu gaat ze de dorpen voor haar rekening nemen. 

Steven Gerritsen heeft samen met ons de vitaliteitsagenda opgesteld. De belijning op het 

fietspad langs het kanaal is inmiddels gerealiseerd. Verlichting is nog een wens, maar daar 

wordt nog naar gekeken. Beplanting rondom industrieterrein is inmiddels ook gerealiseerd.  

Steven heeft dit 21 jaar gedaan, waarvan de laatste 7 à 8 jaar voor de dorpen. 

Hij is blij dat Oosterhuizen nog steeds een dorpsraad heeft. Ze willen alle dorpen een vlag 

laten aanbieden aan de gemeente om de dorpen onder de aandacht te houden. 

 

 

 

 

Pauze 

mailto:b.bosman@apeldoorn.nl


 

Omgevingsvisie Stan Engels en Arjan van de Vlekkert (gemeente Apeldoorn) 

Stan Engels is projectmanager betrokken bij omgevingsvisie. 

Er is begonnen in 2018 met toekomstverhalen. Hier is een koersdocument van gemaakt in 

2019. In 2020 zijn er 3 toekomstperspectieven gerealiseerd.  

De omgevingsvisie is gegaan van koersdocument naar ontwerp omgevingsvisie. De 

vaststelling moet nog komen. De omgevingsvisie bevat een aantal gebiedsprofielen, 

waaronder Zuid. Omgevingsvisie is niet het eindstation, maar gaat via een gebiedsvisie naar 

een ontwikkelplan wat uiteindelijk resulteert in een omgevingsplan (nieuwe naam voor 

bestemmingsplan) 

Ze zijn nu bezig met het verwerken van de inspraak reacties. Hierna komt een raadsdebat 

najaar/winter en vaststelling. Zienswijzen worden verwerkt in een zienswijze nota die wordt 

aangeboden aan de gemeenteraad, deze wordt openbaar. Han vraagt of er nog terug gekoppeld 

wordt over de zienswijze. Ben Hendrikse geeft aan dat de gemeenteraad kijkt of het college 

hier serieus naar heeft gekeken en eventueel hierop gaat sturen. 

Annie de Groot geeft aan dat er eerder sprake was van bestemmingsplan Stuwwalrand 

parkzone Zuid. Dit bestemmingsplan heeft de eindstreep niet gehaald. Bestemmingsplan 

buitengebied Oosterhuizen/Beekbergen/Lieren zijn ook inspraakreacties geweest. Wat is hier 

mee gebeurd.  

Op welk bestemmingsplan kunnen we nu reageren als we iets aangepast willen hebben? Er 

komt een geheel nieuwe strategie hiervoor en als het goed is komt hiervoor volgend de 

nieuwe omgevingswet voor. 

Er zijn vier samenhangende opgaven: 

- Stadmaken Apeldoorn wil groeien naar 180.000 inwoners nu 164.000 

- Vitale dorpen en Buitengebied er zijn nu 12 dorpen en buurtschappen, meer aandacht 

hiervoor in de omgevingsvisie. Locale economie, dorpseigen groei, voorzieningen, 

duurzame landbouw en energie opgave zijn hierin erg belangrijk. 

- Fysiek fundament uitbouwen gaat over landschap, klimaat e.d. 

- Sociaal fundament versterken gaat over de mensen, vrijwilligerswerk, sociaal leven 

Op de plankaart voor de omgeving staat dat er aan de zuidrand van Apeldoorn waar eerst een 

industrieterrein zou komen nu woningbouw gepland staat voor 2 tot 3 duizend woningen. De 

dorpsraad vraagt of ze wel goed willen kijken naar de ontsluiting hiervan i.v.m. het vele 

sluipverkeer wat er nu al is in Oosterhuizen. 

Er is een recreatiezonering in de gemeente Apeldoorn. Hoe zit dit met Oosterhuizen? 

Recreatiezonering gaat over dagrecreatie zoals fietsen, wandelen e.d. 

Op de website van de provincie staan duidelijke kaartjes waar dit te vinden is met toelichting 

erbij. www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl 

Gevraagd wordt of dit ten koste gaat van het Beekbergerwoud, dit is niet het geval. 

Er wordt aangegeven dat het niet duidelijk is wat het gaat betekenen voor het buitengebied.  

Han geeft aan dat een ieder de omgevingsvisie op de site van de gemeente kan bekijken en als 

er zaken zijn die de aandacht behoeven men dit meldt bij de dorpsraad, zodat deze het verder 

kan communiceren. 

 

BOOST (Beter Oosterhuizen) 

Betrokken Oosterhuizen, Er is een aantal jaar geleden een enquête gehouden. Veel reacties op 

geweest. Men wil eigenlijk een “huis van het dorp” . Er is een plan van aanpak gemaakt over 

hoe we het dorpshuis zien en hoe we dit kunnen bereiken.  

Er zijn werkgroepen gemaakt, echter toen kwam corona en kwam alles stil te liggen. 

Rita vraagt of iedereen hier over mee wil denken en dit dan melden bij de dorpsraad. 

 

http://www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl/


 

 

 

Afscheid bestuursleden Gerjan Dolman, Ella Kruimer en Andries Dolman 

Karin neemt afscheid van de 3 bestuursleden en namens de dorpsraad wordt een cadeaubon en 

een bos bloemen overhandigd. 

Steven Gerritsen bedankt ze ook nog even namens de gemeente. 

Ronald Bijsterbosch gaat het bestuur van de dorpsraad versterken. 

 

Rondvraag 

- Gevraagd wordt wat het programma is voor de komende tijd: 

Verkeersveiligheid en de omgevingsvisie staan hoog op de agenda van de dorpsraad. 

- Is er nog wat bekend over Het Esse. Er zijn overleggen tussen de gemeente en de 

buurtbewoners. Er is een bestemmingsplan wijziging aangevraagd. De dorpsraad is 

aan het achterhalen hoe de status hiervan is. 

- Steven Gerritsen geeft aan dat onsoosterhuizen.nl erg belangrijk is voor het dorp en 

dat de site en de buurtverbinders erg uniek zijn in Apeldoorn en omgeving. 

- Han geeft aan dat een ieder 2 stickers 30 km mee kan nemen voor op de container 

o.i.d. 

- 15 en 16 oktober is er kermis in Oosterhuizen, voor de kaartverkoop facebook in de 

gaten houden. 

 

 

 

Sluiting 

Om 22.05 sluit Han de vergadering en bedankt iedereen voor de komst. 


