
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 21 april 2010 

 

Opening 

Om 20.10 uur opent voorzitter Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom aan de heren Hans 

Timmer (Programmamanager landelijk gebied gemeente Apeldoorn), Henk Schutte (Leefbaar 

Apeldoorn), Peter Buijserd (CDA), Erika Schmahl (VVD), Janny de Jongh (OBS Oosterhuizen), Bert 

Felix (de Stentor), Goos Zwanikken (Wijkmanager), Dorpsraad Loenen. 

 

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

  

Jaarverslagen 2009 

De jaarverslagen zijn aan het begin van de vergadering uitgedeeld. 

Charles Veerkamp mist kerstbuurtborrel in jaarverslag 2009. Zal toegevoegd worden. 

Annie de Groot deelt mee dat de kascontrole commissie bestaande uit Erna Berends en Peter Bakker 

de financiën akkoord hebben bevonden en de verzoekt de penningmeester Andries Dolman te 

dechargeren. Vergadering gaat hier mee akkoord. De kascontrolecommissie blijft voor 2010 

ongewijzigd. 

 

Koninginnedag 

Simon Boon voorzitter oranjevereniging Apeldoorn heeft alle dorpen weer benaderd om mee 

te doen met de viering van Koninginnedag 2010. Er zal een soort kunstroute gemaakt worden 

op de Loolaan van de Naald tot en met de Grote Kerk. 

Mieke Veerkamp doet namens Oosterhuizen mee met papierkunst en Annie en Gertjan de 

Groot hebben een stand met oude ansichtkaarten. 

Er is een uitnodiging om bij de opening van Koninginnedag 2010 te zijn om een bijzonder 

symbool te overhandigen. Één van de leden van de Dorpsraad zal hier naar toe gaan… 

 
Buurtbus 

Gaat erg goed met de buurtbus. Passagiersaantallen beduidend hoger dan vorig jaar. Vorig jaar in 

totaal 6003 passagiers, nu tot en met 17 april 3291. Binnenkort zal de 10.000e passagier vervoerd 

worden. Er zijn momenteel 28 vrijwilligers die op de buurtbus rijden.  

In de zomervakantie zal er permanent een 2e bus beschikbaar zijn. 

 

OBS Oosterhuizen 

Janny de Jongh komt iets vertellen over de brede school. Het is een samenwerking tussen de 3 scholen 

Beekbergen, Oosterhuizen en Lieren (Brede school BOL) en allerlei instanties zoals bijvoorbeeld PSZ, 

Stichting OOK, Coda, Accress, Leeneman Sport en vele andere soortgelijke organisaties. 

Het is een initiatief om alle kinderen en volwassenen bijeen te brengen buiten schooltijden voor   

taalontwikkeling,, opvoedingsondersteuning, sport, kunst, cultuur enz. 

Activiteiten die o.a. gehouden gaan worden zijn EHBO cursus voor ouders, ontwikkelen moestuin, 

kunstcafé, kleuterdans, etc. Gesubsidieerd vanuit de Gemeente. 

Verbouwing zijn ze mee begonnen, later ivm allerlei omstandigheden. Zijn volop bezig en de planning 

is dat er in november opgeleverd gaat worden. Fietsenstalling zijn nog onduidelijkheden over.  

Er komen 6 lokalen met een mooie zolder voor opslagruimte. 

Waar nu de noodlokalen staan, komen als het goed is parkeerplaatsen. 

 

Regionaal bedrijventerrein Apeldoorn Zuid 

Informatie-avond geweest bij de Gemeente.  

MER ligt 4 weken ter inzage bij Gemeente vanaf 15 april. 

Ook te zien via www.apeldoorn.nl 

 

 

http://www.apeldoorn.nl/


 

 

Spreker 

De heer Hans Timmer van de Gemeente Apeldoorn vertelt het één en ander over de ruimtelijke 

ontwikkeling in het landelijk gebied. 

Bezig met ontwikkeling van Veluwe Transferium bij Het Leesten in samenwerking met Provincie en 

Staatsbosbeheer. Functieverandering is erg actueel in het landelijk gebied.  

Bijvoorbeeld boeren die stoppen mogen schuren afbreken en 50% herbouwen als woningruimte.  

Kookboek voor landschapsontwikkeling in de maak over hoe om te gaan met de leefomgeving. 

Hanneke vraagt of hier ook inwoners van het landelijk gebied bij betrokken worden. Dit is wel de 

bedoeling. Het is een opstap en er zijn deskundigen voor ingehuurd. Het boek geeft een handleiding 

om een aantal dingen te beperken of te versterken. 

 

N786 rondweg Laag Soeren om Loenen heen. Gemeentelijke voorkeur is rondweg aan oostkant van 

Kanaal Zuid met een afrit van de A50 bij het Kanaal. Dit is echter zeer kostbaar en een lange termijn 

planning. Klaas Berends geeft aan dat de rondweg aan de oostzijde van Kanaal Zuid erg veel 

consequenties zal hebben voor de omgeving van de Welvaart/Scherpenbergh.  

 

Gemeente is met bestemmingsplan herziening bezig voor Beekbergen-Loenen, hierin valt ook 

Oosterhuizen. Rita Gorsseling vraagt wat hier de bedoeling van is. Wettelijke eis is dat er eens in de 

10 jaar naar gekeken wordt om te kijken of het nog actueel is. Vooral conserverend bedoeld. 

Eind van het jaar zal hier verder wat over bekend worden, dorpsraad zal hierover worden 

geïnformeerd. 

 

Mogelijk nog 3 nieuwe woningen te bouwen, bij nieuwbouw aan de Achterste Kerkweg. 

Henk Schutte vraagt waarom dit niet direct is meegenomen bij de vorige bouw aangezien dit ruim 15 

jaar heeft geduurd. Hier is een bestemmingsplan wijziging voor nodig en hier zal zorgvuldig mee 

worden omgegaan. 

Geertje Wilbrink geeft aan dat de verkeerssituatie momenteel gevaarlijk is bij de school, dit is echter 

een tijdelijke situatie, bedoeling is dat er na de noodlokalen parkeerplaats komt om het 

parkeerprobleem op te heffen. 

 

Hans Schroven geeft aan dat er in het bos veel gebouwd wordt. Hans Timmer geeft aan dat hier dan 

wel een woonbestemming op moet zijn in het bestemmingsplan. Dit is echter op de campings voor 

recreatiewoningen die niet permanent mogen worden bewoond. Gemeente moet hier controle op uit 

voeren. 

 

Hanneke Stegeman vraagt over natuurontwikkeling in landelijk gebied. Heeft gemeente ook veel 

aandacht voor de economische omstandigheden, met name kleinschalige bedrijvigheid. Gemeente is 

hier positief over. Past in de 50/50 regeling. 

 

Notitie stad en land van Gemeente Apeldoorn. Hierin staat dat stad en land dichter naar elkaar moeten 

groeien. Willen ze de dorpen echt als dorpen bewaren of gaat dat in de toekomst in elkaar overlopen. 

Aantal jaren geleden werden dorpen erg ingekaderd. Daarna zijn er zoekzone’s aangewezen 

waarbinnen woningbouw mag plaats vinden. De kunst is om dit op een ‘dorpse’ manier toe te voegen. 

Er wordt zorgvuldig gekeken dat de dorpen wel het dorpse karakter behouden. 

Peter Bakker geeft aan dat men bij Bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid juist wel bezig is om Apeldoorn 

bijna aan Klarenbeek te plakken. Dit is echter niet de bedoeling. Er komt een goede groeninvulling. 

Oppervlakte aan bedrijvigheid is sterk afgenomen ten opzichte van de eerste plannen. 

 

Annie de Groot bedankt de heer Timmer en overhandigd hem een attentie namens de Dorpsraad. 

 

 



Overige mededelingen 

 Door strenge winter hebben veel wegwerkzaamheden vertraging opgelopen. De 

planning is nu dat de 30 km zone rond de zomervakantie gerealiseerd zal worden.  

 De grasstenen aan het begin van de Wittekruisweg en aan Het Pompje staan ingepland 

voor de 2e helft van mei.  

 Groenstrook achter bedrijventerrein. Als alle bedrijvigheid rond is zullen de bedrijven 

een groenstrook aan moeten leggen zodat we vanaf de Molenberg een mooier uitzicht 

hebben. 

 Uitbreiding Golfbaan de Scherpenbergh. MER opgesteld. Defensieterrein wordt 

eigendom van natuurmonumenten. Wordt gedeeltelijk heide en in erfpacht worden nog 

enkele holes aangelegd. 

 Drakenbootfestival voor buurten. 27 juni doet er een delegatie mee van Oosterhuizen. 

Wim Reuvekamp heeft het initiatief genomen en een team samengesteld van Het Oude 

Veen. 
 

 

Rondvraag 

René Post vraagt hoe het zit met de verkeersremmende maatregelen. Bij de 30 km zone wordt 

er op de Molenberg een éénzijdige wegversmalling geplaatst. 

 

Peter Bakker geeft aan dat er nog steeds hard gereden wordt, met name chauffeurs van 

Telecom van het bedrijventerrein. Dorpsraad zal hierover contact zoeken met het bedrijf.  

(Aktie: Dorpsraad) 

 

Jolanda van der Bles geeft aan dat er langs Kanaal Zuid geen verlichting aanwezig is. Ook op 

de Molenberg is er weinig verlichting. Kan hier iets aan gedaan worden. Dorpsraad neemt dit 

mee in het Najaarsoverleg met de Gemeente. (Aktie: dorpsraad) 

 

Charles Veerkamp geeft aan dat de Raad van State vereniging vrienden van Albaveld gelijk 

heeft gegeven. Gemeente heeft hier nog niets op uit gedaan. 

Vrienden van het Albaveld heeft ingesproken op de MER en vindt dat uitbreiding niet 

mogelijk zou moeten zijn, aangezien dit in het Natura 2000 gebied valt. 

 

Rita Gorsseling vraagt naar driehoek bij Oude Veen / Molenberg zal ook meegenomen 

worden in het najaarsoverleg. Kijken wat de beste oplossing is. (Aktie: dorpsraad) 
 

Sluiting 

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst 

 

 

 


