
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 22 november 2006 

 

Opening 

Om 20.05 uur opent voorzitter Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom aan Gerda Slijkhuis (Leefbaar 

Apeldoorn), Rens Smit (PvdA), Ben Hendrikse (Gemeentebelangen), Dick de Man (Beter Wonen), Harry Slot 

(Wijkagent) en Gerjan Dolman (voorzitter Dorpswerkgroep). 

 

Dorpsvisie 

Toelichting door Gerjan Dolman, voorzitter Dorpswerkgroep.  

Nieuwsbrieven zijn verstuurd, belangrijkste onderwerpen uit startbijeenkomst worden uitgewerkt met behulp van 

VKK (Vereniging Kleine Kernen). 

Concept teksten worden gemaakt, daarna overleg met diverse instanties over haalbaarheid. 

Medio februari/maart 2007 toetsingsbijeenkomst inwoners Oosterhuizen. Gerjan Dolman doet oproep om 

allemaal te komen in het belang van Oosterhuizen. 

 

Woningbouw Oosterhuizen 

Dick de Man licht toe over woningbouw in de toekomst. In het niet stedelijk gebied zijn in de toekomst veel 

minder ontwikkelingen mogelijk. Dorpsraden/woningbouw hebben 3 maanden om met goede onderbouwing te 

komen om toch meer woningen te mogen bouwen. 

 

Woningbouw Achterste Kerkweg. 7 woningen, 4 huur/3 koop. Nieuwe bouwaanvraag ingediend met andere 

verkaveling. Afdeling bouwtoezicht heeft om kleine aanpassingen gevraagd, deze zijn gedaan en het bouwplan 

zal voor half december 2006 goedgekeurd gaan worden door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen 

Welstand). 

Planning begin 2007 begin bouw, eind 2007 oplevering woningen. In januari definitieve inschrijving voor 

woningen, eind januari/begin februari toewijzingen middels loting onder toezicht van notaris tijdens een 

openbare gelegenheid. 

Peter Bakker (webmaster www.oosterhuizen.eu) verzoekt om informatie voor de website. 

Rita Gorsseling vraagt over parkeergelegenheid hoek Molenberg/Achterste Kerkweg. Wordt niet gebruikt voor 

woningbouw, dorpsraad is hierover bezig met Gemeente om dit te realiseren ivm parkeeroverlast Dorpshuis bij 

grote evenementen. 

 

Annie de Groot wijst iedereen nog even op onze europese website www.oosterhuizen.eu en webmaster Peter 

Bakker. Mocht iemand iets willen weten of informatie hebben die van belang is voor de website kan men contact 

opnemen met hem. 

 

Notulen vergadering 12 april 

Notulen worden goedgekeurd. Aan de hand van de notulen komen er nog wel wat vragen. 

René Post vraagt waarom er op de Wittekruisweg drempels gemaakt zijn. Dit heeft te maken met de inrichting 

van het buitengebied als 60 km zone. 

Rita Gorsseling roept op om eventueel samen met wijkagent ludieke actie te houden op het punt van de 

Molenberg waar men Oosterhuizen in komt rijden, ivm de te hoge snelheden. 

Tonnie Brakke vraagt of het bord bebouwde kom Oosterhuizen aan de Wittekruisweg niet bij de spoorlijn 

geplaatst kan worden. Dorpsraad geeft aan dat hierover al meermalen contact is geweest, maar dat dit ivm 

allerlei procedures niet zo maar kan. 

Peter Bakker vraagt hoe het staat met de 30 km zone binnen de bebouwde kom. Gemeente heeft aangegeven dat 

deze er in de toekomst waarschijnlijk wel komt, alleen is het budget op om het gebied ook in te richten als 30 km 

zone.  

Attie Wilbrink geeft aan dat de bermen rondom de nieuwe drempels aan de Wittekruisweg kapot gereden 

worden. In december heeft Dorpsraad nog bespreking met Fysiek Wijkbeheer van de Gemeente en daar zal dit 

aan de orde worden gesteld. (Actie: Dorpsraad) 

 

Jaarverslag 2005 

Hanneke Meulenberg geeft kleine toelichting. Door allerlei omstandigheden is jaarverslag later dan andere jaren. 

Bart Willemsen mist paraaf accoord door kascontrolecommissie. Dit klopt, want deze controle moet nog 

plaatsvinden. 

Verder geen op- of aanmerkingen. 

 

http://www.oosterhuizen.eu/
http://www.oosterhuizen.eu/


 

 

Veiligheid 

Harry Slot wijkagent Lieren/Oosterhuizen/Loenen geeft wat informatie over veiligheid. 

Aantal cijfers 2006 auto-inbraken 4, woninginbraken 2, bedrijfsinbraken 6, verkeersongevallen 8 Lieren en 

Oosterhuizen samen.  

Sociale controle buren erg groot en belangrijk in buitengebied. Veel licht en lawaai schrikt inbrekers af. In 

dringende gevallen altijd 112 bellen, anders 0900-8844 (naam onthouden van diegene met wie gesproken is). 

Komt snelheidscontrole op Molenberg, bij Rita Gorsseling in de tuin door Harry Slot met lasergun. Waarom 

geen drempels op Molenberg. December opnemen met fysiek wijkbeheer (actie: Dorpsraad). 

Inrichting Albagebied voor toerisme, proberen inspraak te krijgen over inrichting ivm mogelijke overlast. (actie: 

Dorpsraad) 

Stenen langs Hoge Bergweg opnemen met fysiek wijkbeheer (actie: Dorpsraad) 

Zwerfvuil veel flessen, zelfs vuilniszakken. Indien getuige melden, dit is strafbaar hoge boetes. 

Bij bruiloften en partijen waar buurt is uitgenodigd op locatie buitenaf wijkagent inschakelen voor eventuele 

extra surveillance. 

Vraag om iets vaker overdag zichtbaar te zijn voor inwoners, bijvoorbeeld een keer om 14.30 uur bij de school. 

Wordt toegezegd. 

 

Verkeersaangelegenheden 

Hanneke geeft toelichting over klankbordgroep verkeersdriehoek. Er waren 6 oplossingsvarianten, voorkeur was 

goedkoopste Rondweg Loenen (dorpenroute), echter enkele Gemeentes zijn nu voor route langs Kanaal. 

Dorpsraad heeft brief naar Gemeente en Provincie gestuurd dat Oosterhuizen absoluut tegen Kanaalvariant is. 

Als voor eind 2006 geen definitief besluit valt, wordt subsidie ingetrokken door provincie. 

Dorpsraad is uitgenodigd om 13 december mee te gaan naar Arnhem om standpunt te benadrukken. 

 

Dorpswerkgroep is druk bezig met verkeersproblematiek, o.a. vrachtverkeer Wittekruisweg/Immenbergweg. 

Tonnie Brakke geeft aan dat er overlast is door geparkeerde vrachtwagen Immenbergweg bij Bungalowpark. 

Contact opnemen met Harry Slot of hier iets aan te doen is. 

Brievenbus Wittekruisweg eventueel verplaatsen richting Dorpshuis ivm gevaarlijke kruising. 

(Actie: Dorpsraad) 

Gelijkwaardige kruising Wittekruisweg/Pompje/Molenberg. Opnemen met Fysiek Wijkbeheer (Actie: 

Dorpsraad) 

 

Overige mededelingen 

Dorpsraad is met 4 vertegenwoordigers naar Gelders Plattelandsparlement in het Openluchtmuseum in Arnhem 

geweest op 4 november. 

Onderwerpen o.a. subsidiekraan wordt niet dichtgedraaid, meer geld uittrekken om vrijwilligerswerk te kunnen 

blijven doen en streven naar 1 loket voor allerlei zaken, niet meer naar zo veel verschillende instanties om iets 

gerealiseerd te krijgen. 

 

Rondvraag 

René Post : Hoe zit het met Belangenvereniging Vrienden van Oosterhuizen. Woord belangenvereniging mag 

niet meer gebruikt worden, voorzover Dorpsraad weet zijn ze verder niet meer actief. 

Peter Bakker: Is Dorpsraad betrokken bij uitbreiding Industrieterrein Beekbergerbroek ivm te verwachten 

verkeersoverlast. Eventueel overleg met dorpsraden Beekbergen/Lieren/Klarenbeek/Wijkraad de Maten. (actie: 

Dorpsraad) 

 

Om 22.20 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 


