
Concept notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 25 april 2018 

 

Opening 

Om 20.05 opent Gerjan Dolman de vergadering. Speciaal welkom aan Steven Gerritsen 

(stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Roel van Swam (VVD), Ben Hendrikse (Lokaal 

Apeldoorn) 

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslagen 2017 

Geen op- of aanmerkingen over de jaarverslagen. 

 

Kascontrole 

Coby Nieuwenhuis en Leejanne Hollaar  hebben de kas gecontroleerd en hebben de 

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

verlenen.  

Sharon van Essen en Erna Berends stellen zich beschikbaar voor het komende jaar, indien 

nodig met hulp van Coby. 

Namens de dorpsraad worden Coby en Leejanne bedankt en krijgen een kleine attentie. 

 

Klompenpad 

Annie de Groot en Elka Bennema vertellen wat over de status van het klompenpad 

Oosterhuizen, het “Albapad”. Het heeft erg tegen gezeten met diverse grondeigenaren en is er 

uitstel verleend voor de opening. Deze is op zaterdag 26 mei 2018. Iedereen wordt hiervoor 

uitgenodigd om 14.00 uur. 

Op de route zijn verschillende landschapselementen te zien, zoals bruggetjes en 3 bankjes die 

zijn gesponsord. In januari zijn de palen geslagen om de bordjes te kunnen plaatsen. 

Er zijn nog vrijwilligers nodig om af en toe zaken te repareren, op te ruimen of problemen te 

signaleren.  

Buiten het ontwikkelen van de route is er ook een routefolder met allerlei informatie over de 

bezienswaardigheden waar men langs komt. Er is ook een route-app, dit is een gratis app die 

iedereen kan downloaden. In de app staan ook allemaal bijzonderheden over de route. 

Vanaf 26 mei zijn de folder en de app beschikbaar voor het “Albapad”. 

 

Buurtbus 

Op 8 december bestaat de buurtbus 10 jaar. Op dit moment zijn er ruim 93.000 passagiers 

geweest die gebruik hebben gemaakt van de buurtbus. De verwachting is dat rond het 

jubileum ook de 100.000 ste passagier zal worden verwelkomd. Men is nog wel op zoek naar 

vrijwilligers. 

 

Najaarsoverleg gemeente Apeldoorn 

- Er is extra verlichting geplaatst langs het fietspad langs het Apeldoorns Kanaal, dit 

gaat om 7 lichtpunten tussen Apeldoorn en Loenen.  

- Markering langs het Apeldoorns Kanaal zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort 

worden aangebracht.  

- Slechte kwaliteit zandwegen, wordt aan gewerkt 

- Welkomstborden gaan er 2 komen, waar een foto van de opening van het klompenpad 

op zal worden aangebracht en een melding dat we buurtpreventie hebben in ons dorp. 



- Huisje Wilma zijn we over benaderd door de stichting Apeldoornse monumenten, zij 

gaan proberen contact te zoeken met de eigenaar om het verval tegen te gaan. 

- Hans Schroven geeft aan dat er een bordje ontbreekt van de Oosterhuizense fietsroute. 

Ook ontbreekt er een bordje om linksaf te slaan. Henk zal hierover contact opnemen 

met de nieuwe eigenaars bij de Alba. 

- Nettie Reuvekamp geeft aan dat het “fietspad”  van de oude Alba door 

werkzaamheden erg slecht is. Henk zal ook dit bespreken. 

- AED komt een buitenkast in samenwerking met de gemeente en hartveilig wonen. 

Hartveilig wonen is aan het kijken naar de dekkingsgraad. Aan de hand hiervan zal 

gekeken worden wat er gedaan gaat worden. 

 

Vitaliteitsagenda Oosterhuizen 

In 2007 heeft Oosterhuizen een dorpsplan gemaakt. Een zeer groot gedeelte hiervan is ook  

daadwerkelijk gerealiseerd. 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 zoals het online dorpsplein. Nu effectiever, efficienter en sneller te werk gaan dan 

tijdens de vorige dorpsvisie. 

Vanavond doen we een korte inventarisatie welke onderwerpen we graag terug zien op de 

vitaliteitsagenda. Er wordt gevraagd om zich aan te melden voor de werkgroep. Deze zal op 

16 mei bijeenkomen. Op 30 mei zal er dan een bijeenkomst volgen met de dorpsbewoners. 

Er liggen kaartjes op tafel om alvast onderwerpen aan te dragen.  

Bob van de Heuvel, Bertus Reuvekamp, Bianca Dolman, Benno van de Bles en Elka 

Bennema (onder voorbehoud) melden zich aan voor de werkgroep. Tijd die je kwijt bent is 

eerst opstarten, daarna ongeveer 1 x per kwartaal bijeenkomst. 

 

Pauze 

 

Fleur en kleur in de dorpen 

Steven Gerritsen geeft een presentatie hierover. Ernst Jan Mulderij, vakspecialist groen van de 

gemeente beheert dit project. De gemeenteraad vindt het belangrijk om de kwaliteit en de 

uitstraling van het groene karakter binnen de gemeente Apeldoorn te versterken. 

- Versterken groen en blauw in en om de stad 

- Meer groen en blauw in de Binnenstad van de Veluwe 

- Meer en beter groen in de wijken en dorpen 

- Versterken van de karakteristieke landschappen 

3 doelen: natuurlijk systeem voor natuur en ecosysteemdiensten, gevolgen klimaatverandering 

beperken, bijdragen aan de gezondheid van de inwoners. 

Er is € 100.000 beschikbaar voor de dorpen, dat wil niet zeggen € 10.000 per dorp.  

Het moet een burgerparticipatie worden, plannen worden bekeken door de gemeente. 

Het moet een kwaliteitsverbetering van de (groene) openbare ruimte worden. 

Het betreft een duurzame beplanting in de volle grond, in principe minimaal 10 jaar 

Liefst op A-locaties, dorpskernen, invalswegen, rondom dorpshuis. Het groen moet kleurig en 

passend zijn in de omgeving. Hoe eerder de voorstellen binnen komen, des te eerder kunnen 

ze gehonoreerd worden. Bijvoorbeeld kleine fruitboompjes, bloembollen die jaarlijks terug 

komen, bijenlint, wilde flora in de bermen. Het gaat om openbare ruimte. Steven Gerritsen zal 

een kaartje toesturen wat openbare ruimte is.  



Aanmelden kan via de dorpsraad om het aan te melden bij de gemeente, het liefst zo snel 

mogelijk om misschien nog in de zomer er mee aan de slag te kunnen. Ideeën kunnen worden 

aangedragen bij de dorpsraad.  

 

Snel internet buitengebied glasvezel 

Vraagbundeling is gestart voor buitengebieden van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe 

en Voorst. Henk de Pater, Leon Coulier en René Post zijn ambassadeurs.18 april is de eerste 

bijeenkomst geweest. Diegene die kabelaansluiting hebben vallen buiten de regeling. 

Glasvezel buitenaf zal deze week de bewoners die er voor in aanmerking komen benaderen. 

Er zijn inmiddels een aantal informatie avonden gepland om de mensen hierover te 

informeren. Vastrecht zal € 12.50 per maand zijn of ineens een bedrag van € 1600 om dit af te 

kopen. Voor 13 juli zal er 50% van de betrokkenen ja moeten zeggen, anders gaat het niet 

door. Je bent dan gebonden aan een viertal vaste providers. Tot 13 juli is de 

beslissingstermijn. Wil je niet gelijk instappen, dan gaat het later meer geld kosten om alsnog 

glasvezel te kunnen krijgen. 

Bart Willemsen geeft aan dat hij vindt dat het eigenlijk om een nutsvoorziening gaat en vraagt 

zich af waarom er zoveel kosten aan verbonden moeten zijn. Steven Gerritsen geeft aan dat 

internet niet gezien wordt als een nutsvoorziening. Annie de Groot vraagt hoe het met het 

faillissementsrisico staat? De kosten hoeven pas te worden betaald als de aansluiting er al is. 

In een later stadium zal bekeken of  mensen die een COAX aansluiting hebben alsnog kunnen 

worden aangesloten. Op onsoosterhuizen.nl zal hierover een bericht worden geplaatst. 

Op de website glasvezelbuitenaf.nl staat hier alles over. 

 

Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen-Loenen 

Inloopbijeenkomsten voor bewoners 15 mei de Hoge Weye in Beekbergen en op 16 mei in de 

Brink in Loenen. Vanaf 17 mei gedurende 6 weken ter inzage op stadhuis of digitaal 

Na de inzagetermijn volgt een zienswijzenota die tezamen met het concept plan wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is het laatste bestemmingsplan die op deze manier wordt 

vastgelegd. www.apeldoorn.nl/inzage zal het straks op gepubliceerd worden. 

Bart Willemsen vraagt of er eventueel aanleg van zonnepanelen is vastgelegd in het 

bestemmingsplan. Hier wordt niet in voorzien.  

Rita Gorsseling geeft aan dat een aantal bewoners gereageerd hebben in aanloop naar het 

bestemmingsplan. Aangeraden wordt om zelf te controleren of dit is opgenomen.  

 

Onsoosterhuizen.nl 

Sharon van Essen geeft een presentatie over onsoosterhuizen.nl. In oktober 2014 gestart met 

het online dorpsplein. Onsoosterhuizen is een onderdeel van mijnbuurtje.nl. Er is door 

mijnbuurtje een promotiefilmpje gemaakt voor het Oranjefonds in Oosterhuizen. Dit filmpje 

gaat het hele land door namens het Oranjefonds. 

Er zijn nu 254 profielen en 58 bedrijven op de site. 1250 unieke bezoekers per maand, 5000 

pagina bezoekers per maand. Elke 2 weken is er buurtkoffie waar iedereen welkom is, hier 

kan iedereen vrijblijvend langs komen om vragen te stellen of gewoon om een kopje koffie te 

drinken. 

In oktober 2017 is er een ondernemersavond geweest georganiseerd door de buurtverbinders, 

die erg goed is bezocht. Er is een goede samenwerking met het dorpshuis. Op de site staat 

bijvoorbeeld de verhuuragenda van het dorpshuis. 

Sinds afgelopen maand is er een poll functie mogelijk, misschien handig voor de dorpsraad 

om meningen te kunnen peilen. 

Ook is er een nieuwe rubriek: in het zonnetje. De eerste is mevrouw Steenbergen. De 

bedoeling is om elke maand iemand in het zonnetje te zetten. 

http://www.apeldoorn.nl/inzage


De buurtverbinders vragen om input als je wat leuks weet voor op de site. 

De dorpsraad maakt ook steeds meer gebruik van de site. 

 

 

 

Kort nieuws 

 

- Vliegveld Lelystad, we houden de berichtgeving in de gaten. 

- Meerjaren onderhoudsplan Oosterhuizen: er staan een paar wegen op de agenda, maar 

minimaal. Als er nog suggesties zijn kunnen deze worden aangedragen bij de 

dorpsraad. 

- Er is een crowdfunding project, voorapeldoorn.nl. Hier kan iedereen een project 

opvoeren en dan kan een ieder geld storten om dit project te kunnen realiseren.Ook is 

de gemeente bezig met een evenementenfonds waar men een beroep op kan doen voor  

            financiële en organisatorische kanten. Najaarsoverleg voor de lopende zaken blijft  

            gewoon bestaan. 

 

Activiteitenagenda 

Oranjefeest 

Opening Albapad 

Vitaliteitsagenda 

Fietsvierdaagse 

Winterfair 

 

Rondvraag 

- José Quack geeft aan dat er een kringloopwinkel langs het Kanaal is. Er schijnen 

wasmachines buiten te komen staan. Hier is waarschijnlijk geen vergunning voor. Ook 

is er een “garage” , volgens de eigenaar als hobby. Handhaving bouwtoezicht 

inschakelen om te kijken of men zich aan de eisen. Steven Gerritsen geeft aan dat dit 

bij hem gemeld kan worden. 

- Bart Willemsen heeft zich verdiept in de geluidsoverlast van de autosnelwegen. 

Volgens de metingen is het gebied van het Kanaal tot aan de Albaweg een zorgpunt, 

maar er wordt niets aan gedaan. We kunnen dit meenemen in de vitaliteitsagenda. 

- René Post geeft aan dat hun veldschuur een gemeentelijk monument is geworden. 

- Geertje Wilbrink vraagt wat er gebeurt bij de Albaplas. Het heet geen Albagat meer, 

maar Essisme. Hier wordt een landgoed gebouwd en is niet meer toegankelijk voor 

wandelaars. 

 

Sluiting 

Om 22.20 sluit Gerjan de vergadering. 


