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Oosterhuizen, april 2019 

 

Beste mensen, 

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

2018 en de plannen voor 2019. Het verslag is ook te lezen op de website van Oosterhuizen: 

www.OnsOosterhuizen.nl.  

 

In 2018 heeft Oosterhuizen wederom niet stil gestaan. Van het digitale dorpsplein 

www.OnsOosterhuizen.nl, wordt zeer goed gebruik gemaakt. Ons Klompenpad “het Albapad” is 

geopend en de buurtbus bestaat 10 jaar en heeft zijn 100.000e passagier kunnen vervoeren. 

  

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. 

Hopelijk wordt ook 2019 een mooi jaar voor ons allemaal. 

 

  

Namens de Dorpsraad, 

Gerjan Dolman, voorzitter     Karin van Essen, secretaris 

  

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

 

In 2018 is de samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad niet gewijzigd. 

De samenstelling van de dorpsraad in 2018 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 2018? 

 

1. Dorpscafé: Ook in 2018 zijn er twee avonden georganiseerd in het dorpshuis. In 

het voor- en najaar hebben de inwoners van Oosterhuizen gelegenheid gehad om 

gezellig bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. De 

belangstelling hiervoor is helaas niet erg groot en we gaan kijken of we in 2019 

een andere opzet kunnen doen om meer mensen te trekken. 

2. Vergaderingen: In 2018 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 10-jarig bestaan van 

de buurtbus in december 2018, de opening van het “Albapad” , Fleur en kleur in de 

dorpen en de vitaliteitsagenda.  

3. De bestuurssamenstelling is in 2018 ongewijzigd gebleven. Er zijn 5 

bestuursvergaderingen geweest en in april de openbare vergadering. 

4. Bestemmingsplan Buitengebied: In mei zijn er 2 bijeenkomsten geweest in 

Beekbergen en in Loenen. Hierna volgt een inzagetermijn van 6 weken. Hierna 

volgt een zienswijzenota die samen met het conceptplan wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Er is aanzienlijke vertraging opgetreden en het bestemmingsplan is 

nog niet vastgesteld in 2018.  

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 en Bertus Reuvekamp zijn erg druk met de site. Er 

zijn 254 profielen en 58 bedrijven op de site. 1250 unieke bezoekers per maand 

en 5000 pagina bezoeken per maand. Er worden veel nieuwsberichten, foto’s en 

filmpjes door de inwoners van Oosterhuizen geplaatst. Het doel van de site is al 

het mooie wat er al is in Oosterhuizen samen brengen op 1 plek en promotie van 

activiteiten  

6. Buurtkoffie: De buurtverbinders van OnsOosterhuizen houden tweewekelijks 

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

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

7. Feestavond: Op de laatste zaterdag van januari is de jaarlijkse feestavond van 

het dorpshuis. In 2018 was het thema “Gold” en het was weer een gezellige avond.  

Een oosters buffet 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. Ook 

de kalender voor 2018 hebben ze weer prachtig samengesteld. 

 

 

 

http://www.onsoosterhuizen.nl/
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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. 

Nick van  het Reve is de schutterskoning van 2018. Daarna volgde een mooie 

zaterdag met een volleybal- en touwtrektoernooi. Verder natuurlijk de kermis met 

diverse optredens en op maandag weer de grote weiderommelmarkt. 

10. Dames Trekkertocht: Voor de elfde 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 drie dames uit het dorp. Na een tussenstop bij de 

molen in Posterenk zijn we naar De Kribbe geweest voor een heerlijk kopje thee 

of koffie met wat lekkers erbij. Wederom een mooie route met als afsluiting nog 

wat te drinken bij . De trekkertocht is afgesloten met een hapje en een drankje 

bij Domatrac in Oosterhuizen. 

11. Winterfair: Op 24 november 2018 is voor de negende keer in Oosterhuizen de 

winterfair georganiseerd. Er waren weer meer bezoekers dan in 2017 en de sfeer 

was weer erg goed. Er waren ook weer diverse sponsoren Wederom een prachtig 

evenement. Nu op naar het 2e lustrum op 30 november 2019. 

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: Ook in 2018 zijn er geen besluiten genomen. De dorpsraad volgt 

de discussie uiteraard op de voet en zal zodra er belangrijke informatie 

beschikbaar is hierop terug komen. In februari 2019 zal er een informatie 

bijeenkomst zijn over de zienswijze van GS van Gelderland.  

14. Buurtbus: In 2008 is de buurtbus Oosterhuizen-Lieren van start gegaan en 

bestaat dus in 2018 10 jaar. Tevens hebben we eind november de 10.000e 

passagier mogen vervoeren. 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 de 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. 

http://www.onsoosterhuizen.nl/
http://www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl/
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16. Klompenpad: In 2016 is er via de gemeente contact gelegd met Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland (SLG) voor de aanleg van een klompenpad in en om 

Oosterhuizen. Op 26 mei 2018 is het Klompenpad genaamd “het Albapad” officeel 

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

referenties die worden achtergelaten zijn erg positief. Dank voor de vele 

vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. 

17.  Najaarsoverleg. Het najaarsoverleg 2018 was eind november wederom in het 

dorpshuis. De vorig jaar toegezegde extra lichtpunten zijn inmiddels aangelegd. 

De belijning is nog niet gerealiseerd, daar zou het fietspad te smal voor zijn.  

Toch verzocht om hier nog even naar te kijken in 2019, aangezien dit wel veiliger 

zal zijn. Verder hebben we diverse verkeersproblemen, duikers onder de wegen en 

het huisje van Wilma besproken.  

18. Vitaliteitsagenda Oosterhuizen. In 2007 heeft Oosterhuizen een dorpsplan 

gemaakt. Een zeer groot gedeelte hiervan is ook daadwerkelijk gerealiseerd, zie 

de succesvolle buurtbus. We gaan nu een vitaliteitsagenda opstellen. Dit moet een 

samenwerking worden 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 een ieder zijn of haar ideeën neer heeft kunnen leggen. De 

bedoeling was om in 2018 een samenvatting hiervan te krijgen via de gemeente. 

Dit heeft echter wat vertraging op gelopen en zal in 2019 worden vervolgd.  

19. Fleur en kleur in de dorpen. De gemeente vindt het belangrijk om de kwaliteit en 

de uitstraling van het groene karakter binnen de gemeente Apeldoorn te 

versterken. Er is € 100.000 beschikbaar voor alle dorpen binnen de gemeente. Het 

moet een kwaliteitsverbetering van de groene openbare ruimte worden en 

burgerparticipatie is ook hierin erg belangrijk. Eind 2018 zijn ze begonnen en dit 

zal in 2019 gereed zijn. 

20. Snel internet buitengebied glasvezel. Er is gekeken naar de mogelijkheid voor 

glasvezel in het buitengebied. Er zijn meer dan 50% aanmeldingen, dus het zal 

stapsgewijs in het buitengebied worden gerealiseerd. Op de website 

www.glasvezelbuitenaf.nl is alle informatie hierover te vinden. 

21. Op 26 augustus was er weer de jaarlijkse buurtbbq. Iedereen neemt zijn eigen 

eten mee, neemt gezellig een drankje bij het dorpshuis en kan gezellig bijkletsen 

met de buren. 

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 wordt goed gebruik van gemaakt, hopelijk zal iedereen in 2019 zijn flesjes en 

blikjes hier naar toe brengen. Ook zijn er verschillende buurtbewoners die 

regelmatig in de buurt het zwerfafval opruimen. Dit wordt zeer gewaardeerd! 
  

 

http://www.klompenpaden.nl/
http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
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Plannen voor 2019 

 

1. 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. 

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: De bedoeling is dat deze in 2019 eindelijk afgerond 

gaat worden.  

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, houden we op 17 april 2019 een openbare 

vergadering. Indien daar aanleiding voor is, wordt een extra openbare vergadering 

gepland.  

6. Buurtbus: In december 2018 bestond de buurtbus 10 jaar. Dit gaan ze in augustus 

2019 vieren met de vele vrijwilligers die al die jaren trouw op de bus rijden.  

7. Dames Trekkertocht: Deze tocht staat ook in 2019 weer op de agenda  op de 

laatste zaterdag van september. 

8. 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. 

9. 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. Winterfair: In 2019 

zal de winterfair voor de 10e maal georganiseerd worden en wel op zaterdag 30 

november. De organisatie gaat proberen hier een extra feestelijk tintje aan te 

geven. Vrijwilligers kunnen zich altijd aanmelden. 

10. Vitaliteitsagenda Oosterhuizen. De eerste opzet is gemaakt en zal verder worden 

uitgewerkt in de loop van 2019. 

11. Najaarsoverleg: Eind 2019 zullen we dit overleg weer hebben met gemeente, 

maatschappelijk werk en de wijkagent. 

12. Buurtcafé: In 2019 gaan we proberen dit op een andere manier aan te pakken. De 

eerste avond is inmiddels geweest en de buurtverbinders hebben een pub quiz 

georganiseerd. Dit is erg goed ontvangen. Leuke ideeën en hulp bij het organiseren 

is ook hier altijd welkom.  

http://www.onsoosterhuizen.nl/

