
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 23 april 2008 

 

Opening 

Om 20.05 uur opent voorzitter Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom aan Hrn. Neuteboom  

Spijker en Gerard van Veen van Waterschap Veluwe, Rens Smit (PvdA),  Roelof van Veen (Christen 

Unie), Harry Meers (Groen Links), Henk Schutte (Leefbaar Apeldoorn), Ben Hendrikse 

(Gemeentebelangen) en Peter Buijserd (CDA)  

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. Secretaris zal ze doorsturen naar Peter Bakker voor de website. 

  

Jaarverslag 2007 

Financieel jaarverslag is eind maart goedgekeurd door de kascontrole-commissie Hr. Peter Bakker en 

Mevr. Erna Berends.  

Jaarverslagen zullen door secretaris ook worden doorgestuurd voor de website. 

 
Waterschap Veluwe uitleg door Hr. R. Neuteboom Spijker 

Het thema is de Oosterhuizerspreng en Bossen. De bedoeling van de presentatie is om elkaar te 

informeren en samen te werken aan een mooiere spreng. De spreng is oorspronkelijk gegraven om het 

Kanaal te voorzien van grondwater. 

Doelstelling van het project in om de spreng te behouden en een mooier bos met inheemse bomen. 

Mevr. Ewa Szyszkowska vraagt of er nog nieuwe bomen worden geplant bij het Balkhuisje ivm het 

weghalen van bomen daar. Hier is nog geen duidelijkheid over. 

Op diverse stukken langs het Kanaal is gaas geplaatst. Dit is om te voorkomen dat er dassen over de 

weg gaan ipv er onder door. Dit is geen project van het Waterschap Veluwe. 

 
Buurtbusproject Oosterhuizen-Lieren-Apeldoorn  

Veolia en Provincie Gelderland hebben toestemming gegeven voor het opstarten van de buurtbus. 

Hiermee wordt het eerste grote punt uit onze Dorpsvisie gerealiseerd. Hr. Speldekamp van Veolia 

Transport doet een oproep aan vrijwilligers om zich te melden, als er niet genoeg vrijwilligers zijn, 

dan kan het project ook niet van start gaan. Ongeveer 30 vrijwilligers nodig voor bestuur en 

chauffeurs. De chauffeurs zullen dan 3 uur per week gaan rijden.  

De bedoeling is te starten op 8 september 2008.  
 

Dorpsvisie 

 Parkeerplaatsen Dorpshuis/school: volgens bestemmingsplan is het mogelijk, Gemeente zoekt 

nog uit of het eventueel te realiseren is. 

 30 km zone: Er wordt gekeken of er met kleine hulpmiddelen een 30 km maatregel in 

Oosterhuizen kan worden toegepast. 

 Toestand van de wegen: In december heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente 

waar de Dorpsraad alle verkeersknelpunten heeft aangegeven die momenteel spelen in 

Oosterhuizen. Men is hier druk mee bezig, alleen is er geen budget om dingen te 

repareren of aan te leggen.  

 Nieuwbouw Achterste Kerkweg: Weg is kapot gereden door bouwverkeer, wie is 

hiervoor aansprakelijk, de Gemeente, de woningbouw of de aannemer? Dorpsraad 

adviseert inwoners om eventueel de Buitenlijn van de Gemeente te bellen.  
 

Overige mededelingen 

 Harry Slot (wijkagent) en Danny van de Beld (jongerenwerker wisselwerk) vragen of 

inwoners aan willen geven wat ze willen in Oosterhuizen. Alles wat Oosterhuizen wil op dat 

gebied is te lezen in onze Dorpsvisie. 



 Damestrekkertoertocht 17 mei 2008. Inmiddels hebben 16 dames zich opgegeven om met deze 

tocht per trekker mee te gaan. De tocht wordt gesponsord door Andries Dolman van 

Domatrac. De tocht zal gaan over een afstand van ongeveer 25 km. 

 Bart Willemsen heeft per 1 januari afscheid genomen als advieslid van de Dorpsraad. Annie 

de Groot bedankt hem en zal hem op een later tijdstip namens de Dorpsraad een attentie 

aanbieden aangezien hij verhinderd was om op de vergadering te komen. 

 Kunstgrasveld. Roel Veerkamp meldt dat het streven was om € 40.000 bij elkaar te 

krijgen, de teller van toegezegde bedragen staat nu al op €  45.000. Er is een stichting 

opgericht voor het beheer van het kunstgrasveld. Probleem is echter nog de 

verbouwing van OBS Oosterhuizen, waarvoor noodlokalen geplaatst moeten worden. 

Er wordt gezocht naar een oplossing om deze op een andere plek neer te kunnen zetten 

dan waar het kunstgrasveld moet komen te liggen. Hendrik Groeneveld wil graag 

weten of ze voor 1 juni kunnen laten weten of het huidige grasveld nog beschikbaar is 

voor de grote rommelmarkt op 30 augustus. Het amfitheater en de jeu de boules baan 

kunnen we gewoon blijven gebruiken. Dorpsraad is blij met mensen die initiatief 

tonen en zich inzetten voor de leefbaarheid van Oosterhuizen.  

 

Rondvraag 

Ewa Szyszkowska vraagt of er op de nieuwe kalender portretfoto’s kunnen komen te staan voor 

de afwisseling. Hendrik Groeneveld had al ideeën voor een nieuwe opzet en zal dit 

meenemen. 

Annie de Groot benadrukt nog een keer dat een aantal mensen Oosterhuizen schoon houdt en 

Ella Kruimer roept mensen op om te komen helpen. 

Geertje Wilbrink vraagt over verbouwing Dorpshuis. Hr. Theo Kleverwal geeft aan dat deze 

zomer de ingang, de kantine en de biljartzaal verbouwd zullen gaan worden, echter de 

verenigingen zullen hier geen hinder van ondervinden. 

 
Sluiting 

Om 21.55 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 


