
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 17 april 2019 

 

Opening 

Om 20.05 opent Gerjan Dolman de vergadering. Speciaal welkom aan Anna Reith 

(stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Ben Hendrikse (Lokaal Apeldoorn), Henk Verheul 

(CDA), Max van Oort (VVD), Nicole Salzmann (Samenloop voor Hoop),  

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslagen 2018 

Geen op- of aanmerkingen over de jaarverslagen. 

 

Kascontrole 

Erna Berends en Sharon van Essen hebben de kas gecontroleerd en hebben de administratie 

akkoord bevonden. Zij vragen het bestuur de penningmeester decharge te verlenen.  

Voor 2019 zullen zij het ook gaan doen.  

Als iemand suggesties heeft voor de begroting van de komende jaren, dan kan men dit 

aangeven bij de dorpsraad of via de mail dorpsraadoosterhuizen@gmail.com 

 

Oosterhuizen actueel 

- Buurtbus: 100.000 passagiers in 10 jaar, gaat erg goed. We zoeken nog vrijwilligers 

uit Oosterhuizen. In augustus wordt het 10 jarig bestaan gevierd met de vrijwilligers. 

- Klompenpad: Er wordt zeer veel gebruik van gemaakt. Op klompenpaden.nl komen 

veel positieve recensies binnen. Leejanne Hollaar geeft aan dat ze op 4 mei het 

halfjaarlijks onderhoud gepleegd. Ze zoeken nog iemand om een boom te kappen. 

Bertus Reuvekamp, Remco Pihlajamaa en Leejanne Hollaar doen regelmatig de 

controle en als iemand zich geroepen voelt om hier mee te helpen, dan kan men zich 

aanmelden via de website. 

- Welkomstborden: Zijn er 2 geplaatst, we gaan vragen of er nog 2 bij kunnen komen. 

- Glasvezel: Na de zomervakantie zal er begonnen worden in de regio Veluwe Oost. 

- Bruggetje Hanekerbrug: We zoeken vrijwilligers om dit bruggetje te restaureren, 

materiaal wordt vergoed. 

- AED: We willen graag de AED in een buitenkast zodat er meer gebruik van kan 

worden gemaakt. U kunt zich aanmelden bij hartslag.nu. Als er voldoende 

vrijwilligers zijn kan er een buitenkast komen. Als u dit nog niet kan, gaan we kijken 

of er een mogelijkheid is om een cursus te volgen. 

- Najaarsoverleg: Zaken hiervoor graag z.s.m. melden. Immenbergweg/Wittekruisweg 

zeer slecht. Pompje, snelheid zeer hoog. Strepen op fietspad langs Kanaal zijn er nog 

steeds niet. Anna Reith van de gemeente zal hier nogmaals achteraan gaan. 

- RTV Apeldoorn: Afgelopen zaterdag is er uitzending geweest vanuit het Oosterhuisje. 

Iedereen bedankt voor de medewerking, het is een mooie dag geweest en een goede 

uitzending. O.a. is er gesproken over dumpen van restafval, veiligheid en over 

handhaving. Energietransitie is ook ter sprake gekomen. We gaan samenwerking 

zoeken met de omliggende dorpen en BLOEM (Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen 

energieneutraal). Erna Berends vraagt hoe de stand is m.b.t. windmolens in de 

gemeente Apeldoorn. Apeldoorn is er druk mee bezig om dit in kaart te brengen. 

Annie de Groot geeft aan dat Oosterhuizen weer goed op de kaart is gezet. 

  



 

- Buurtpreventie app: Er zijn 2 beheerders, Erna Berends en Gerald de Groot. Men kan 

zich hierbij aanmelden voor het melden van allerlei “verdachte” omstandigheden. We 

gebruiken het  SAAR principe: signaleren, alarmeren, appen, reageren. 

- N786, variant 2b is hier uitgekomen. Dit is de variant via Eerbeek naar het zuiden 

Dieren, dit zou een afname van het verkeer door Loenen moeten worden van 40%. 

Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 heeft in december 2018 aangegeven het hiermee 

eens te zijn. Consequentie is waarschijnlijk dat het Kanaal richting Oosterhuizen meer 

verkeer te verwerken zal krijgen.  

- Op de tafels liggen kaarten met het dorpsraadgebied, dit is erg uitgestrekt. Graag wil 

de dorpsraad meer input vanuit de inwoners. De buurtkoffie van de buurtverbinders 

zal op de 1e woensdag van de maand gehouden worden in het dorpshuis. Hier zal ook 

een vertegenwoordiger van de dorpsraad aanwezig zijn. 

 

Samenloop voor Hoop 

Nicole Salzmann bedankt de dorpsraad dat ze hier over mag komen vertellen. 

Het is een landelijk initiatief van het KWF, dit jaar 32 in Nederland. KWF Apeldoorn doet dit 

jaar mee. Het is een 24-uurs wandelestafette in het Mheenpark om symbool te staan voor de 

voortdurende strijd tegen kanker. Het gaat om teams, dus bij een team van 12 wandelt 

iedereen 2 uur. Veel activiteiten gedurende dit weekend. Bedoeling is om geld in te zamelen 

voor KWF om meer geld in te zamelen voor onderzoek. Je kan meedoen als deelnemer met 

een team, of als individuele loper. Inschrijven kost € 15 (inclusief T-shirt). Aanmelden kan 

via de website. Sponsoren kunnen zich ook aanmelden via de website. Op zondagochtend zal 

er een kinderloop zijn van 24 minuten met allerlei activiteiten voor de kinderen. De 

samenloop zal zijn op zaterdag en zondag 29 en 30 juni. 

 

Pauze 

 

Vitaliteitsagenda Oosterhuizen  “samen lekker wonen” 

Anna Reith stadsdeelmanager Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Oosterhuizen heeft een 

pilot functie m.b.t. de vitaliteitsagenda. 

Verkeersveiligheid en sociale thema’s. Er komen voornamelijk korte termijn acties op te 

staan. In 2018 is Steven Gerritsen gestart met een werkgroep. Zij hebben punten opgehaald 

waar we mee aan de slag moeten in Oosterhuizen. Steven heeft hier een concept voor gemaakt 

en Anna heeft dit overgenomen.  

- Verkeersveiligheid: Kanaal Zuid, sluipverkeer, vrachtverkeer Wittekruisweg, snelheid. 

De verkeersdeskundige kijkt hier momenteel naar en koppelt terug naar de dorpsraad. 

- Zorg: Kan er een zorgwoning geplaatst worden, hoe kan dit gerealiseerd worden. 

- Groenstrook bedrijventerrein  

- Geluidsoverlast A1/A50 

- Duurzaamheid 

Er wordt nu gekeken of ze de juiste vorm hebben gekozen aangezien we een pilot zijn. 

De gemeente blijft in contact met de dorpsraad over al deze onderwerpen.  

Gerjan geeft aan dat we blijvend input nodig hebben uit het dorp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Samenwerking besturen Oosterhuizen 

Dit gaan we doen omdat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden om alle activiteiten te 

kunnen blijven doen. We gaan 2 tot 3 x per jaar samen overleggen met de dorpsraad, 

dorpshuis en de buurtverbinderd. 

Gülsah van de Heuvel geeft aan dat het dorpshuis dringend vrijwilligers nodig heeft. Met 

name een secretaris en iemand die de weekendverhuur wil regelen. Verder zoeken we nog 

vrijwilligers voor de schoonmaak en de bardienst.  

Ze vraagt wat de dorpsbewoners willen met ons dorpshuis. Er zullen per bestuur 2 personen 

samen met Erna Berends gaan kijken wat we in de toekomst gaan doen met ons dorpshuis. 

Gerjan geeft aan dat we altijd graag input willen krijgen om hier mee door te kunnen gaan. 

 

OnsOosterhuizen.nl 

Sharon van Essen en Elka Bennema vertellen wat over onsoosterhuizen.nl. De buurtsite heeft 

een nieuw jasje gekregen, en de buurtverbinders ook voor de herkenbaarheid. 

De buurtverbinders hebben een mooie donatie binnen gehaald van de ING van € 2000. Dit 

gaan ze gebruiken voor het 5-jarig jubileum op zaterdag 6 juli a.s. het “bonte buurtfeest”.  

Informatie hierover komt op de website, aanmelden kan ook via de website. 

’s Middags komt er een activiteit voor de kinderen, daarna is er wat te eten en ’s avonds 

kunnen straten, familie’s, buurten een act voorbereiden. 

De buurtkoffie gaat veranderen, elke 1e woensdag van de maand in het dorpshuis. 

Er is een nieuwe buurtverbinder, Anneke Bestebreurtje. 

Elka laat zien dat de buurtsite wat uiterlijke veranderingen heeft en een verbeterde werking. 

Op de mobiele telefoon is de site nu ook goed te zien en te hanteren. 

Er is een nieuwe functie, elkaar helpen. Hier kan je dus ook vrijwilligersvacatures plaatsen. 

Advertenties kunnen geplaatst worden boven in het startscherm. Verder is er nog een 

donatieknop toegevoegd waar iedereen eventueel kan doneren. Dit kan alleen via Ideal 

betalingen geeft mevrouw Steenbergen aan. De buurtverbinders zullen dit bespreken met 

mijnbuurtje.nl. Leejanne Hollaar geeft aan dat ze graag wil weten waar ze dan voor doneert. 

Het dorpshuis zamelt ook blikjes en flesjes in. Ze wil graag op de hoogte worden gehouden 

wat deze inzameling oplevert. 

 

Activiteitenagenda 

Oranjefeest 7, 8 en 10 juni 

Samenloop voor Hoop 29 en 30 juni 

Fietsvierdaagse 2,3,4 en 5 juli 

Bonte Buurtavond 6 juli 

Damestrekkertoertocht 28 september 

Winterfair 30 november 

 

  



 

Rondvraag 

- Geertje Wilbrink wil graag dat de nieuwe inwoners van het dorp voorgesteld worden.  

Hier zal in de toekomst wat meer aandacht aan worden besteed door de 

buurtverbinders. 

- Dinie Leemans geeft aan dat er nieuwe paddestoelen zijn voor de fietsers. 

- Erna Berends vraagt zich af waar de gemeente Apeldoorn zich nu actief mee bezig 

houdt wat betreft de energietransitie. Hier is over afgesproken dat de doelstelling beter 

gecommuniceerd gaat worden naar de dorpsraden. Zodra hier wat meer over bekend is 

zullen we hier eventueel een informatie avond voor organiseren. 

 

 

 

Sluiting 

Om 22.00 sluit Gerjan de vergadering en bedankt iedereen voor de komst. 


