
Notulen startbijeenkomst dorpsplan Oosterhuizen d.d. 16 mei 2006 

 

Aanwezig Vereniging Kleine Kernen (VKK) :  Geert Jan Oosterhuis, Gerda Zijm 

Aanwezig Organisatieteam Dorpsraad (OT) :  Annie de Groot, Hanneke Meulenberg, Ella Kruimer 

Aanwezig Dorpswerkgroep (DWG)                :  Harry Averink, Peter Bakker, Gerjan Dolman, Hendrik           

Groeneveld, Karin van Essen, Gert Kok, Janneke Slingerland 

Afwezig met kennisgeving DWG          :  Saskia Dolman 

Aanwezig overig volgens presentielijst          : 41 personen 

 

Om 20.10 uur opent Annie de Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de 

heren Hans Wegman (gebiedswethouder Oosterhuizen), Goos Zwanikken (wijkcoördinator Oosterhuizen), 

Dick de Man (Woningstichting Beter Wonen Loenen), Bert Felix (Verslaggever De Stentor) en Lex Hoefsloot 

(Vereniging Kleine Kernen). 

Tijdens de opening komen Hendrik Groeneveld en Hanneke Meulenberg verkleed ten tonele en openen de 

avond op ludieke wijze in dialect, wat erg goed ontvangen wordt door de aanwezigen. 

Daarna stelt Annie de Groot de Dorpswerkgroep (DWG), de procesbegeleiders van de Vereniging Kleine 

Kernen (VKK) en het organisatieteam van de Dorpsraad (OT) aan iedereen voor. 

 

Vervolgens geeft ze het woord aan Geert Jan Oosterhuis (VKK) die in het kort het verloop van de avond en 

het maken van een dorpsplan doorneemt. 

Het maken van een dorpsplan is verdeeld in 9 stappen, waarvan we vanavond stap 1 gaan zetten. 

 

1. Startbijeenkomst voor alle inwoners van Oosterhuizen 

2. DWG gaat uitkomsten punt 1 uitwerken 

3. Er komt een nieuwsbrief voor alle inwoners van Oosterhuizen met het resultaat van 1 

4. Er kan nog schriftelijk worden gereageerd/aangevuld via de DWG 

5. Toetsingsbijeenkomst, hierop wordt een concept van het dorpsplan besproken 

6. DWG gaat hiervan de resultaten weer uitwerken 

7. DWG gaat definitief dorpsplan schrijven 

8. Presentatie dorpsplan Oosterhuizen 

9. Uitvoering uitwerkgroepen (groepjes mensen die een bepaald thema uitwerken bv. Verkeer) 

 

Gerda Zijm geeft daarna uitleg over wat er nu te doen is. Er zijn 12 flappen (grote vellen papier) waarop 

verschillende thema’s zijn opgeschreven. Het is de bedoeling dat alle aanwezigen gedurende 30 tot 45 

minuten etiketten gaan plakken met opmerkingen over een bepaald thema en het op de desbetreffende flap 

plakken. Vervolgens gaan de procesbegeleiders van de VKK  de etiketten groeperen per thema.. 

Na de pauze krijgt iedereen vervolgens 3 stickers, één met 1, één met 2 en één met 3 punten erop, die men 

vervolgens weer op kan plakken bij de onderwerpen die men het belangrijkste vindt.  

Daarna wordt er gekeken welke thema’s en onderdelen daarvan de hoogste prioriteit (punten) hebben.  

 

Samenvatting thema’s + onderdeel met hoogste punten per thema: 

 

Verkeersveiligheid  : Sluipverkeer tegengaan (29 punten) 

Bedrijvenpark   : Groenvoorziening om bedrijvenpark (29 punten) 

Woonomgeving  : Landelijk karakter behouden (20 punten) 

Economische Bedrijvigheid  : Kleinschalige bedrijven bevorderen (19 punten) 

Voorzieningen   : Geluidsscherm A50 (14 punten) 

Andere Suggesties  : Oosterhuizen op de kaart zetten (11 punten) bijv.eigen postcode 

Woningbouw   : Woonfunctie voor bestaande gebouwen toekennen (10 punten) 

Normen en waarden  : Zwerfvuil verminderen (9 punten) 

Bereikbaarheid   : Geen afslag van de A50 bij het kanaal (9 punten) 

Recreatie   : Bevaarbaar maken Kanaal (8 punten) 

Natuur en Milieu  : Behoud natuur Kanaal (5 punten) 

Verfraaiing   : Oude lantaarns op De Enk (3 punten) 

Sport    : Sport voor kinderen in het dorpshuis (1 punt) 



De heer Peter Bakker zal alle resultaten uitwerken per thema en prioriteit. 

 

Geert Jan Oosterhuis vraagt om vrijwilligers  voor de uitwerkgroepen die later gevormd zullen worden om één 

en ander uit te werken en daarna te kunnen presenteren. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de leden van 

de DWG, bij iedereen bekend middels de eerste nieuwsbrief die verzonden is met de aankondiging van deze 

startbijeenkomst. 

 

Om 22.15 uur sluit Annie de Groot de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de vele suggesties.  

Tevens wordt iedereen die dat nog niet heeft gedaan verzocht om alsnog de presentielijst te tekenen. 

Ook bedankt zij Quality Centers voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. 

Vervolgens vertelt de heer Simon Langelaar van Quality Centers nog even in het kort wat hun 

werkzaamheden zijn en nodigt iedereen uit om aan de bar nog een drankje te nuttigen. 

 

 

 

Agenda 

 

Woensdag 14 juni : Bijeenkomst Dorpswerkgroep uitwerken resultaten startbijeenkomst 


