
Agenda Openbare vergadering 23 november 2011 20.00 uur 

 

 

1. Opening/Welkom door Annie de Groot.  

Om 20.06 uur opent Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom voor: Goos 

Zwanikken (wijkmanager), Ed Edelenbos (Gemeentebelangen), Michael Boddeke (oud wethouder 

Groen Links), Roelof Veen (Christen Unie) , Peter Buizerd (CDA), Bonnie ten Damme (P.S.A.).  

Jelleke de Nooij (My Eyes), Dinie Lemans (nieuwe buurvrouw), Paul Meulenberg (commissie verkeer 

op/afritten snelweg), Martijn Jasperse (wat doet de buurman) Erna vervangt Karin. 
 

2. Notulen vorige vergadering zijn goed gekeurd met een aanvulling: Henk Huiskamp moet 

zijn Jan Huiskamp (P.S.A.) 

 

3. Buurtbus  

Andries Dolman, de buurtbus loopt super. Er zijn iets minder passagiers dan vorig jaar. 

9300/9400 passagiers. Ook de zaterdag zijn voldoende passagiers (2300). De route blijft 

voorlopig ook hetzelfde. Complimenten voor Andries, Andries geeft een bakje koffie, stelt 

zijn wc ter beschikking voor de chauffeurs. Dank Andries voor de gastvrijheid.  

 

4. Spreker gemeente Apeldoorn  

Jelleke de Nooij is bezig de toekomstagenda, waarin een bepaalde lijn wordt neergezet, voor 

de komende 4 jaar voor de dorpen participatief te ontwikkelen. Zij en Henk Vermeer 

ondersteunen hierin, zij werken bij My Eyes, Putten. Henk is verantwoordelijk voor de sociale 

media, er hebben tot nu toe 250 mensen gereageerd op de enquête. Henk zorgt er ook voor dat 

jongeren betrokken worden middels twitter en andere sociale media. Jelleke heeft ervaring op 

het gebied van participatief ontwikkelen.  

Er is nu een enquête: er zijn ca. 250 reacties ook van jongeren van 7-11 jaar en 65 plussers via 

internet. 20/25 reacties uit ieder dorp. Belangrijk volgens de dorpsinwoners is tot nu toe:  - 

70/80% openbaar vervoer, - voorzieningen (pin automaat) ,- dorpshuis, - kleinschalige 

landschap blijven. Wat nog meer belangrijk is: - voedsel uit de buurt. Een andere vraag is ook 

wat voor redenen hebben jullie om te vertrekken uit de dorpen en wat zijn de redenen om te 

blijven.  

 

Gezamenlijke opdracht voor de bezoekers van de vergadering: iedere bezoeker van de 

vergadering krijgt de vraag om op papier te zetten waar hij/zij over 5 jaar enorm blij mee zou 

kunnen zijn in het dorp, m.a.w. als we over 5 jaar terug kijken wat wil je dat er echt 

gerealiseerd is. Opgeschreven is: 

- Openbaar vervoer moet goed blijven 

 Geen rotonde aan het kanaal 

- Ruggeweg en hulhorstweg autovrij 

- Woningbouw, seniorenwoning Achterste Kerkweg 

- Meer controle op verkeerveiligheid 

- Seniorenwoningbouw richting de Enk 

- Handhaving landschap 

- Groenvoorziening bij Geerdink Terrein 

- UPC kabel Veendijk 

- Geluidscherm langs A50 III 

- Minder auto’s op Ruggeweg 

- Verkeersbelemmerende maatregelen 

- Als het net zo is als nu ben ik tevreden 

- Geen weg aan de Oostkant van het kanaal 



- Landbouwverkeer niet zo hard rijden 

- Open stellen kanaal 

- Boten in het kanaal II 

- Dat het gemoedelijk blijft door elkaar te helpen 

- Centrale plek in Beekbergen voor politie, bank, gemeente dependance voor 

hele regio (Hoenderloo, Loenen, Lieren, Oosterhuizen, Klarenbeek en Beekbergen) 

 

Welk probleem moet opgelost worden, n.a.v. de wensen: 

- Wordt verwezen naar kanaalweg/A50 project 

- Teveel bruggen in het kanaal  

- Senioren willen graag blijven wonen, mogen niet op eigen land bouwen, 

daardoor ben je genoodzaakt naar een ander dorp te gaan. Wens om zo lang mogelijk 

te blijven wonen in Oosterhuizen, landschap, sociale omgeving zijn belangrijk. 

- Behoefte aan jongeren woningen, ca. 10 die weg moeten omdat er geen 

woningen zijn. In de huidige woningen zijn mensen van buitenaf komen wonen.  

- Landbouwmachines rijden te hard. Aanvulling Andries: er wordt aan gewerkt.  

- UPC kabel loopt tot aan de A50. Veendijk heeft geen UPC kabel. Gebrek aan 

vermogen voor internet UPC/KPN.   

 

Annie bedankt Jelleke, dit krijgt een vervolg. Een oproep van Goos om toch vooral de enquête 

in te vullen, dit is belangrijk om inzicht te krijgen in de wensen van de dorpsbewoners. Erna: 

kan de link naar de enquête op de website van de dorpsraad gezet worden.  

 

Pauze  

 

5. Spreker Martijn Jasperse over “wat doet de buurman”. “Wij zijn woonachtig aan Kanaal 

Zuid 369b, voorheen woonde Fiets er en is het pand op vele andere wijzen geëxploiteerd 

geweest. Samen met vrouw Anouschka wordt het huis flink onderhanden genomen, 

bovenverdieping is inmiddels klaar”. Martijn: “wat ons opviel toen we hier kwamen wonen 

was dat er een gemoedelijke en flexibele sfeer hangt. We woonden er net een half jaar toen 

we de eerste uitnodiging kregen voor een feest. Ik heb een eigen bedrijf Treebeard 

boomverzorging bedrijf. Het onderhouden, snoeien en verzorgen van bomen en ook bomen 

tot de grond gelijk maken. Doelgroep is de particulier met kleine tuintjes. Daarnaast heb ik 

een vaste baan als projectleider een communicatienetwerk bij de politie. Ik ben onder meer 

verantwoordelijk voor het werven van percelen waar een communicatie steunmast kan staan. 

Belangrijk in dit werk is de communicatie met de buren van de percelen”. Martijn zal het 

stokje overdragen aan een andere buurman/vrouw.   

 

6. Paul Meulenberg, voorzitter van de commissie Oosterhuizen N786. 

Naar aanleiding van de vorige openbare vergadering is er een commissie in het leven 

geroepen om duidelijkheid te creëren over de N786. In deze commissie zitten Janneke, 

Martijn, Ernst, Henk, Andries, Benno en Paul. Ze hebben de stukken bestudeerd. Vervolgens 

is een brief opgesteld richting de provincie waarin er grote zorgen worden geuit over 1. wat in 

gang is gezet en 2. de wijze waarin Oosterhuizen in het proces is betrokken.  

Oosterhuizen is het volstrekt oneens met een rapport, de gezamenlijke visie dorpen en wijken,  

waarin verteld wordt dat er een aansluiting komt op de A50 en de Immenbergweg wordt 

gesloten. Duidelijk verteld in de brief dat we het er mee oneens zijn. De brief is in goede orde 

ontvangen. De brief wordt door de Provincie meegenomen in de oordeelsvorming. In 2012 

wordt een voorstel aan de State gedaan waarin wordt meegedeeld dat Oosterhuizen zich niet 

kan vinden in dit voorstel. 



 

Er is overleg geweest met dhr. Metz. en mevr. Kuipers (gemeente Apeldoorn), Andries, 

Martijn en Paul hebben bij de gemeente aangegeven wat Oosterhuizen vindt. De variant van 

de aansluiting op het kanaal is de wens van de gemeente, Oosterhuizen is tegen. Voortaan zal 

de gemeente Oosterhuizen goed op de hoogte houden. De provincie is zich nu aan het 

beraden. Er komt een planvorming. Tot die tijd is er niets te doen. De variant die op tafel ligt 

kost 100 miljoen. Vermoedelijk zijn er andere prioriteiten aldus Paul Meulenberg. Tussentijds 

is de commissie in gesprek gegaan met dorpsraad Klarenbeek. Aansluiting loopt door 

Klarenbeek en Oosterhuizen. Klarenbeek staat nog steeds achter deze variant want voor hun is 

het een betere ontsluiting van het dorp. Oosterhuizen is de enige die zich niet kan vinden in 

dit voorstel. Paul: Als commissie zullen wij ons met hand en tand verzetten. We zullen ons op 

een stevige manier gaan neerzetten.   

Toelichting Andries: Andries is naar een overleg geweest met de verschillende dorpsraden. Er 

zijn mogelijk 2 varianten.  

Paul Meulenberg: vragen? Hans Schroven: Is het niet zo dat er steeds minder vrachtverkeer 

komt waardoor het probleem niet meer zo groot is als het was. Antwoord: ook dit is 

aangekaart bij de gemeente. Het is niet zo gek te veronderstellen dat de verkeersstroom 

afneemt. Voorstel om eventueel een nieuwe nulmeting te doen als dat nodig is. 

Op de website N786 komt alle informatie te staan.  

  

7. Overige mededelingen door Annie 

- Groenstrook bij nieuwe bedrijventerreinen. Officieel staat er nergens iets op papier. 

Dorpsraad is nu in gesprek met Volker Wessels, Henk is contactpersoon, mogelijk kan de 

volgende vergadering meer info worden gegeven 

- Het Zand, voorstel om eenrichtingsweg te maken, in verband met de verkeersveiligheid, 

voor het gemotoriseerde verkeer, muv omwonenden.  

- Het hoekje bij het dorphuis, dank ook voor de inzet van Goos, er komt een weitje, die Piet in 

Bruikleen krijgt, de rest wordt parkeerterrein, een bankje een mooie haag. René: er zijn te 

weinig parkeerplaatsen. Annie: we zijn blij dat er een klein stukje parkeerplaats komt want de 

bestemming was groen. We mogen blij zijn met het stukje wat er nu komt. Rene: lukt het nog 

om de parkeerplaatsen voor de winterfair klaar te hebben? Helaas dit gaat niet lukken.  

- Het puntje bij het Oude Veen; de boom wordt verplaatst, er komt een mooi hekwerkje 

omheen, met gras. De bloembakken mogen opgehaald worden, graag aangeven bij de 

dorpsraad. Onderhoud oproep aan allen, hoe gaan we het onderhouden.  

- Sluipverkeer heeft nog steeds de aandacht van de dorpsraad. Mogelijk is handhaving door 

middel van een controle door de politie een idee. Jelleke: in een vergadering was de politie 

aanwezig, ze zijn bezig om de communicatie te verbeteren met de dorpen, kaart dit nogmaals 

aan bij de politie. Mevr. Bakker: komen er strepen op het nieuwe asfalt Achterste Kerkweg 

splitsing Witte Kruisweg? Dorpsraad gaat dit opnieuw aankaarten. Henk: aan de Vlijtseweg 

was hetzelfde probleem, middels een paaltje werd geregistreerd wanneer er te hard werd 

gereden. Goos: er is veel vraag naar deze paaltjes en hij neemt het mee.  

- Geertje: aandacht voor Armeense kinderen, foldertjes liggen op tafel. www.pax-apeldoorn.nl 

Geertje ontvangt 2 jongeren, zij zullen ook meedraaien op obs Oosterhuizen. Geertje maakt 

bloemstukjes en verkoopt deze, opbrengst is voor Armeense kinderen , iedereen is van harte 

welkom om deze te kopen. Geertje doet een oproep voor kinderkleding, koffers, schoenen dit 

kan bij haar gebracht worden.  

 

8. Rondvraag  

http://www.pax-apeldoorn.nl/


René: mededeling zaterdag de Winterfair. Komt allen. 

Bennie: de vergadering is altijd op de laatste woensdag van november en de laatste woensdag 

van april. Data afstemmen met school, actie dorpsraad. 

Hans: vrijdagavond proatavond in Oosterhuizen.  

Dinie: de gemeente heeft alle borden gewassen, het bordje van de fietsroute is omgedraaid. 

Moet de Achterste Kerkweg in wijzen. Actie dorpsraad.  

Erna: datum bonte buurtavond 1e weekend van juni op een zaterdagmiddag, mogelijk een 

voorstel, Hendrik stemt dit af met Klaas ivm de kalender.  

Annie bedankt Erna, Jelleke en Martijn voor hun bijdrage.   

 

 

9. Sluiting 

Dank allemaal voor jullie bijdrage en de dorpsraad hoopt iedereen volgende keer weer te zien, 

er is nog tijd voor een drankje.  

 

 

 


