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Oosterhuizen, april 2022 

 

Beste mensen, 

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

2021 en de plannen voor 2022. Het verslag is ook te lezen op de website van Oosterhuizen: 

www.OnsOosterhuizen.nl.  

 

Ook in 2021 was er nog geen normale situatie door de wereldwijde coronapandemie. 

Gelukkig was ons digitale dorpsplein www.OnsOosterhuizen.nl, nog steeds online om contact met 

elkaar te houden.  

  

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, 

Han Brinkhuis, voorzitter     Karin van Essen, secretaris 

  

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

 

In 2021 is de samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad gewijzigd. 

De samenstelling van de dorpsraad per 31 december 2021 is als volgt: 

 

Han Brinkhuis, voorzitter vanaf 1 juni 2021 

Karin van Essen, secretaris/penningmeester 

Rita Gorsseling, bestuurslid 

Ronald Bijsterbosch, bestuurslid vanaf 1 oktober 2021 

 

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 2021

1. 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 Stegeman. Voor 

de kalender van 2022 nemen Alieke Peters en Elka Bennema de taken over van 

Hanneke.

2. De bestuurssamenstelling is in 2021 gewijzigd. Gerjan Dolman heeft vanwege zijn 

drukke werkzaamheden de voorzittershamer per 1 juni doorgegeven aan Han 

Brinkhuis. Andries Dolman en Ella Kruimer zijn medio 2021 gestopt als leden van 

de raad van advies. Per 31 december hebben ook Janneke Slingerland en Henk de 

Pater de dorpsraad verlaten. Gelukkig hebben we Ronald Bijsterbosch bereid 

gevonden om de dorpsraad te komen versterken. Er zijn diverse 

bestuursvergaderingen geweest, die voornamelijk online gehouden. Op 29 

september hebben we nog een drukbezochte openbare vergadering kunnen 

houden. Steven Gerritsen heeft hier afscheid genomen als stadsdeelmanager van 

Oosterhuizen. Harriët Althof is zijn opvolger en was ook op de vergadering om 

zichzelf voor te stellen.

3. Omgevingsvisie. De Dorpsraad hoopt dat snel duidelijkheid volgt over de 

definitieve besluitvorming, opdat inwoners weten binnen welke kaders de 

ruimtelijke mogelijkheden voor de toekomst liggen.

4. Digitaal dorpsplein www.OnsOosterhuizen.nl: 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 helpen bij het gebruik ervan. Met als doel al het moois van 

Oosterhuizen te verbinden. Er zijn nu 310 ingeschreven bewoners en 

belangstellenden. Daarnaast zijn er 83 bedrijven en bewonersgroepen op de site 

te vinden. Er werden al meer dan 1000 berichten geplaatst. Per jaar weten zo’n

10.000 bezoekers de buurtsite te vinden, die in totaal 42.000 pagina’s bekijken.

5. Buurtkoffie: De buurtverbinders van OnsOosterhuizen houden maandelijks op de 

eerste woensdag van de maand open huis in het dorpshuis voor de inwoners van 

Oosterhuizen. Ook is er altijd iemand van de dorpsraad aanwezig. Hier kan 

iedereen terecht met vragen over de buurtsite, aan de dorpsraad of gewoon voor 

de gezelligheid van een gezamenlijk kopje koffie Door de coronamaatregelen 

konden we in weinig bij elkaar komen, maar sinds februari 2022 is de buurtkoffie 

weer gestart.

http://www.onsoosterhuizen.nl/
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6. Vitaliteitsagenda: In 2021 zijn we druk geweest met het uitvoeren van de 

vitaliteitsagenda voor Oosterhuizen. Eind 2021 heeft de dorpsraad samen met de 

gemeente een ronde gelopen door Oosterhuizen i.v.m. de verkeersveiligheid. In 

2022 zal hier een plan voor worden gemaakt door de gemeente en de dorpsraad. 

7. Ook in 2021 zijn vele evenementen niet doorgegaan vanwege corona. Dan denken 

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

eerste week van juli, de dames trekkertocht op de laatste zaterdag van 

september en de winterfair op de laatste zaterdag van november. In oktober was 

er een tijdelijke versoepeling en kon er toch een tentfeest met vogelschieten 

worden georganiseerd door de Oranjevereniging. Sven van Essen is de 

schutterskoning van 2021 geworden. 

8. Buurtbus: Op 8 maart is de buurtbus weer gaan rijden na een jaar stil te hebben 

gestaan door corona. Onze trouwe vrijwillige buschauffeurs hebben ons niet in de 

steek gelaten en hebben de taken weer met een glimlach opgepakt. De 

passagiersaantallen zijn wel achter gebleven t.o.v. voorgaande jaren, maar daar zit 

weer een stijgende lijn in.  

9. 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 2022. 

10. Het jaarlijkse overleg met de gemeente was deze keer op 7 december. Hier zijn 

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

naderhand aangepakt. 

11. Dorpenplatform: In 2021 zijn er een aantal onlinebijeenkomsten geweest. Hier 

worden zaken besproken die voor de dorpen belangrijk zijn  
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Plannen voor 2022 

 

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

inzetten voor de algemene verkeersveiligheid in en rond Oosterhuizen. De 

gemeente komt met een plan voor verkeer remmende maatregelen die wij dan met 

de inwoners zullen gaan bespreken. 

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

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

3. Bestemmingsplan Buitengebied/Omgevingsvisie: De dorpsraad verwacht duidelijkheid 

over de besluitvorming. 

4. 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.  

5. 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 op woensdag 20 april 2022. Annemarie Heinink van Stimenz zal hier 

aanwezig zijn om aan te geven wat Stimenz voor ons kan betekenen. Ook zal er 

een vertegenwoordiger van de gemeente uitleg geven over de verkeersplannen 

voor Oosterhuizen.  

6. Dames Trekkertocht: Deze tocht staat in 2022 weer op de agenda op de laatste 

zaterdag van september. 

7. Winterfair: In 2022 zal de winterfair hopelijk voor de 11e maal georganiseerd 

worden en wel op zaterdag 26 november. Vrijwilligers kunnen zich altijd 

aanmelden. 

8. Vitaliteitsagenda Oosterhuizen. Deze zal een vervolg vinden in 2022.  

 

http://www.onsoosterhuizen.nl/

