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Oosterhuizen, januari 2013 

 

Beste mensen, 

Voor u ligt een terugblik van de activiteiten en gebeurtenissen in en rondom Oosterhuizen in 

2012 en de plannen voor 2013. Het verslag is ook te lezen op de website van Oosterhuizen: 

www.oosterhuizen.eu  

 

Ons dorp is ook het afgelopen jaar actief geweest op velerlei gebied. Met de Dorpsvisie 

Oosterhuizen die in juni 2007 is afgerond zijn we druk bezig geweest om hier zaken uit te 

realiseren. Inmiddels zijn er meerdere doelen bereikt, onder andere de buurtbus (december 

2008), 30 km zone en fietsstroken (2010) en ook de parkeerplaats op de hoek 

Molenberg/Achterste Kerkweg is gerealiseerd (2011). Al met al een prima resultaat! 

 

Ook afgelopen jaar is weer gebleken dat men in Oosterhuizen erg betrokken is bij alles wat 

belangrijk is voor ons Dorp. Wij als Dorpsraad doen ons best om zoveel mogelijk naar de 

inwoners te luisteren en zijn blij als men ons weet te vinden voor vragen en/of opmerkingen 

zodat wij weten wat er allemaal speelt in Oosterhuizen. 

Hopelijk wordt ook 2013 een mooi jaar voor ons allemaal. 

 

  

Namens de Dorpsraad, 

Annie de Groot, voorzitter     Karin van Essen,  secretaris 

http://www.oosterhuizen.eu/
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Algemeen 

 

In 2012 is de samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad niet gewijzigd. 

De samenstelling van de dorpsraad in 2012 is als volgt: 

 

Annie de Groot, voorzitter 

Karin van Essen, secretaris 

Andries Dolman, penningmeester 

Janneke Slingerland, bestuurslid  

Henk de Pater, bestuurslid 

Ella Kruimer en Gert Jan de Groot, leden adviesraad   

 

Postadres Dorpsraad: 

Het Oude Veen 21 

7364 BZ Oosterhuizen 

 

Voor informatie over Oosterhuizen, kunt u kijken op onze vernieuwde 

website: www.oosterhuizen.eu 
 

http://www.oosterhuizen.eu/
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Wat speelde er in 2012? 

 

1. Proatavonden. Ook in 2012 zijn er in de wintermaanden weer 1 x per maand de 

proatavonden gehouden. Deze zijn met wisselend enthousiasme bezocht. Het 

Dorpshuis heeft een dartbord aangeschaft en men kan biljarten of een kaartje 

leggen. We hopen dat er in 2013 meer mensen voor een gezellige avond naar het 

Dorpshuis komen. De data staan uiteraard op onze prachtige kalender.  

2. Buurtbarbecue. De traditionele buurtbarbecue is weer gehouden. Ook deze keer 

met een goede opkomst en het was leuk om te zien dat ook nieuwkomers in het 

dorp hier aan mee hebben gedaan. Voor 2013 staat dit evenement weer op het 

programma.  

3. Kunstgrasveld. Van het kunstgrasveld wordt gelukkig veel gebruik gemaakt. In 

2012 is er in juni voor de 4e keer op rij een voetbaltoernooi georganiseerd met 

een leuk aantal deelnemers. 

4. Dorpsvisie. In 2008 zijn we begonnen met de uitvoering van onze Dorpsvisie.      

De Dorpsraad blijft druk bezig om zoveel mogelijk hiervan ook te realiseren. 

5. Kalender. De jaarkalender is voor de inwoners van Oosterhuizen het enige 

schriftelijke communicatiemiddel buiten de regionale kranten om. De kalender 

wordt in eigen beheer ontwikkeld door Hendrik Groeneveld en Hanneke 

Meulenberg en opgemaakt door Marco Franke.  De kalender voor 2013 is iets 

anders van opzet geworden, maar wederom een prachtig exemplaar waar 

Oosterhuizen trots op mag zijn. Van de leden van de Gemeenteraad hebben wij 

inmiddels veel complimenten in ontvangst mogen nemen voor onze kalender. 

6. Verkeer algemeen. De laatste jaren zijn veel wensen van de Dorpsraad 

gerealiseerd. Wij zijn hier erg blij mee en danken dit voor een groot deel aan ons 

goede contact met de medewerkers van de Gemeente Apeldoorn.  Wij blijven 

alert op de verkeersveiligheid in ons dorp en indien mogelijk zullen we deze zo 

goed mogelijk proberen op te lossen.  

7. Verkeer N786. In 2011 heeft de dorpsraad de commissie Oosterhuizen N786 in 

het leven geroepen, waarin vanuit de dorpsraad Andries Dolman, Henk de Pater en 

Janneke Slingerland zijn vertegenwoordigd, aangevuld met betrokken 

dorpsgenoten Paul Meulenberg, Martijn Jasperse en Benno van der Bles. In 2012 

is door de provincie Gelderland besloten om hierover voorlopig geen definitieve 

besluiten te nemen. 
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Wat speelde er in 2012? 

 

8. Vergaderingen. In 2012 zijn er twee openbare vergaderingen geweest, die net als 

andere jaren goed bezocht zijn. Vooral de raadsleden van de Gemeente Apeldoorn 

zijn in grote getale aanwezig, waar wij als dorpsraad erg blij mee zijn. In april zijn 

de jaarverslagen weer aan de orde geweest en heeft natuurfotograaf Gerrit 

Reekers prachtige foto’s laten zien van het wild en de natuur op de Veluwe. Op de 

vergadering in november hebben we een mooie presentatie gezien van Stichting 

De Kap door Matty Moggré over mantelzorgers en vrijwilligers. Ook heeft Harry 

Slot een afscheidswoordje gedaan als wijkagent van Oosterhuizen. Hij wordt 

opgevolgd door Theo Simmelink. 

9. Buurtbus. Op 15 december 2008 is de buurtbus van start gegaan en boven 

verwachting liep dit vanaf het begin uitstekend. In 2009 heeft de buurtbus 6003 

personen vervoerd, in 2010 9967. In 2011 is dit aantal licht gedaald naar 9318 en 

in 2012 waren het er 8595. Hierbij moet worden aangetekend dat vanaf 

september de buurtbus niet meer op zaterdag heeft gereden. Reden hiervan is 

dat men niet genoeg vrijwilligers kan vinden om deze diensten te rijden en het 

geringe aantal passagiers in vergelijking met de andere dagen. Nog steeds hopen 

we dat er enkele Oosterhuizenaren zich als vrijwilliger aan zullen melden.  Alles 

over de dienstregeling en de tarieven is ook terug te vinden op onze website 

www.oosterhuizen.eu en die van de buurtbus www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl . 

10. Dames trekkertocht. Dit jaar was het eerste lustrum en dat was te merken ook. 

De route was prachtig, de deelname erg goed en na afloop hebben we met z’n allen 

in het dorpshuis in Oosterhuizen genoten van een heerlijk stamppot buffet tegen 

een geringe vergoeding. Ook de partner en kinderen mochten mee eten en het was 

erg gezellig. Na afloop kreeg een ieder een mooie oorkonde aangeboden door de 

firma Domatrac.  

11. Winterfair. Op 24 november 2012 is voor de derde keer in Oosterhuizen een 

winterfair georganiseerd. Het evenement was evenals in 2011 een groot succes 

met bijna 100 kramen en veel gezelligheid.  

12. Fakkeltocht. In 2012 hebben Lydia en Bernadet Mendel op oudejaarsavond voor 

de vierde keer het initiatief genomen voor een fakkeltocht door Oosterhuizen. 

Met ongeveer 25 personen hebben ze vanaf het Dorpshuis een rondje gelopen via 

het Pompje, Wilmalaan, Wittekruisweg weer naar het Dorpshuis. Het was een erg 

mooi gezicht al die flakkerende lichtjes door ons dorp. De dames hadden gezorgd 

voor oliebollen na afloop.  

13. Parkeerterrein. Eind 2011 is er op de hoek Molenberg / Achterste Kerkweg een 

parkeerplaats aangelegd voor 12 auto’s. Op het gedeelte wat er nog naast ligt zit 

bestemming wonen op, dus dat is de reden dat de parkeerplaats niet groter mocht 

worden. Onder toeziend oog van vele dorpsbewoners en leerlingen van OBS 

Oosterhuizen werd op 7 september 2012 deze parkeerplaats officieel geopend 

door wethouder Nathan Stukker samen met onze voorzitter Annie de Groot. 

 

http://www.oosterhuizen.eu/
http://www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl/
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Wat speelde er in 2012 

 

14. Duurzaam Oosterhuizen. Een kleine werkgroep bestaande uit Erna Berends, 

Janneke Slingerland en Hanneke Meulenberg volgt in overleg met inwoners van het 

dorp de ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie zoals 

zon en biomassa. Mogelijk liggen er in ons dorp voor de nabije toekomst 

mogelijkheden om deze groene energie hier op te wekken en te gebruiken. 

Intussen plaatst de werkgroep maandelijks een duurzame tip op de website 

www.oosterhuizen.eu. Janneke is tevens secretaris van het bestuur van deA, een 

energie coöperatie voor Apeldoorn, die in 2011 is opgezet  (www.de-A.nl). 

15. Toekomstagenda Dorpen, Najaar 2011 zijn we als gezamenlijke dorpsraden 

gestart met het opstellen van een toekomstagenda voor de dorpen van Apeldoorn. 

In de toekomstvisie geven de dorpen aan de gemeenteraad van Apeldoorn aan wat 

de belangrijkste zaken zijn die men over vier jaar gerealiseerd wil hebben voor de 

dorpen in het buitengebied van Apeldoorn. Hier zijn 4 wenspunten uit gekomen:   

1. de communicatie tussen dorpen en gemeente moet beter. 2. Voorzieningen.       

3. Extra aandacht voor (sluip)verkeer. 4. Kleinschalige bedrijvigheid stimuleren en 

versoepelen. In september is dit gepresenteerd aan de gemeente. 

16. In 2010 is de oud papiercontainer bij het dorpshuis weggehaald. In 2012 is in 

samenwerking met de Gemeente Apeldoorn, Dorpshuis en Dorpsraad Oosterhuizen 

de infrastructuur aangepast en het monument verplaatst.  Dit alles is zeer 

professioneel gedaan, er is meer ruimte gecreëerd en het ziet er zeer verzorgd 

uit.  

17. Dorpsvizier. Het dorpsvizier is een regionaal magazine dat drie maal per jaar 

uitkomt in de dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Met ingang van 2012 

steunt de dorpsraad de uitgave hiervan en zit Janneke Slingerland namens 

Oosterhuizen in de redactie. De verspreiding liep in het begin niet helemaal goed 

in Oosterhuizen. Met de nieuwe bezorger verloopt dat nu probleemloos. 

18. Bruggetje Kanaal Zuid bij Kruimer. De dorpsraad kreeg de melding dat dit 

bruggetje achterstallig onderhoud had. We hebben dit kenbaar gemaakt in de 

openbare vergadering en een aantal dorpsbewoners heeft het opgepakt om dit 

bruggetje geheel vrijwillig en uitsluitend met vergoeding van de gemaakt kosten 

op te knappen. Dit is waar een klein dorp heel groot in kan zijn! 

19. Burgemeester. In 2012 heeft Apeldoorn een nieuwe burgemeester gekregen, de 

heer John Berends. Op 13 september hebben we als dorpsraad kennis gemaakt 

met de burgemeester. Na een gezamenlijke lunch in het dorpshuis van Hoenderloo  

hebben we samen met de dorpsraden van Hoenderloo, Loenen, Klarenbeek en 

Beekbergen-Lieren per bus een rondrit gemaakt door deze dorpen en allemaal wat 

over ons eigen dorp kunnen vertellen. De burgemeester was zeer onder de indruk 

van alles wat hij te zien en te horen heeft gekregen. 

 

 

 

http://www.oosterhuizen.eu/
http://www.de-a.nl/
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Plannen voor 2013 

 

1. Verkeersaangelegenheden. De dorpsraad blijft zich ook komend jaar weer 

inzetten voor de algemene verkeersveiligheid in en rond Oosterhuizen. De 

afgelopen jaren hebben al heel wat vruchten afgeworpen, maar we blijven het 

volgen. 

2. Dorpsvisie Oosterhuizen. In 2007 hebben we een dorpsvisie 2007-2015 

gepresenteerd. De afgelopen jaren zijn er al veel punten gerealiseerd, in 2013 

blijven we ons inzetten om zo veel mogelijk te kunnen realiseren. 

3. Dorpshuis Oosterhuizen. Een succesvol dorpshuis is onmisbaar in Oosterhuizen. Het 

afgelopen jaar hebben ze enige mensen aangetrokken om met name het één en ander 

te organiseren voor de dorpsbewoners. Zoals in het jaarverslag 2012 te lezen is dit 

al in gang gezet. De dorpsraad zal, net als in voorgaande jaren, waar nodig haar 

bijdrage leveren. Tevens hopen we U allen regelmatig te zien op de proatavonden in 

het Dorpshuis, alle data kunt U uiteraard terug vinden op onze prachtige kalender. 

Wij hopen dat er in 2013 een aantal (jonge) mensen bereid zal zijn om ook vrijwilliger 

te worden. 

4. Kunstgrasveld Oosterhuizen. Ook in 2013 zullen er waarschijnlijk weer diverse 

toernooien georganiseerd gaan worden.   

5. Communicatie. De dorpsraad blijft streven naar een optimale communicatie met 

inwoners. Het afgelopen jaar zijn er diverse mensen die via de website 

www.oosterhuizen.eu contact hebben gezocht met de Dorpsraad. Deze website 

wordt keurig bijgehouden door Peter Bakker. Verder hebben we natuurlijk ook 

weer de jaarkalender en als er nieuws is de regionale bladen.   We willen dan ook 

alle inwoners van Oosterhuizen er op wijzen dat alle informatie over Oosterhuizen 

te vinden is op de website.  

6. Openbare vergadering. Om de inwoners van Oosterhuizen op de hoogte te houden 

van actuele ontwikkelingen in het gebied houden we in 2013 weer een openbare 

vergadering. Gebruikelijk was dat dit 2x per jaar gebeurde, maar op de laatste 

openbare vergadering in november 2012 is er besloten om dit 1x per jaar te doen 

in de maand april. Dan kunnen we de jaarverslagen presenteren en alle andere 

belangrijke zaken voor Oosterhuizen behandelen. Mocht er wat bijzonders zijn 

dan zullen we niet schromen om nog een extra openbare vergadering in te plannen.  

7. Buurtbus. In 2013 hopen we dat de Buurtbus de passagiersaantallen blijven 

behouden. Tevens blijven we streven naar meer chauffeurs uit Oosterhuizen.  

8. Dames Trekkertocht. Deze tocht staat in 2013 voor de 6e keer op de kalender op 

de laatste zaterdag van september. 

http://www.oosterhuizen.eu/
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Plannen voor 2013 

 

9. N786. De Commissie Oosterhuizen N786 volgt de ontwikkelingen op de voet. 

10. Bedrijventerrein Kanaal - Zuid. Dorpsraad Oosterhuizen is nog steeds in gesprek 

met de  ondernemers op het bedrijventerrein Lieren, aan het Kanaal om een 

groene inpassing in het landschap te maken aan de achterzijde van het 

bedrijventerrein. Wij willen als dorp niet geconfronteerd worden met een aanblik 

van een groot en grauw industrieterrein in ons mooie enk - landschap.  

11. Ook in 2013 zal er hoogstwaarschijnlijk weer een winterfair georganiseerd gaan 

worden in november. Het was afgelopen jaar een groot succes en dat wil 

Oosterhuizen graag nog verder uitbreiden in de toekomst. Ook hier zijn 

vrijwilligers altijd welkom. 

12. Toekomstagenda voor de dorpen. Dit krijgt ook in 2013 een vervolg. 

13. Dorpscontactpersoon. Hier zijn in 2013 diverse bijeenkomsten  voor gepland en 

zullen we als dorpsraad Oosterhuizen ons in gaan verdiepen. 

14. 200 jaar koninkrijk. Als dorpen hebben we weer een uitnodiging gehad om hier aan 

mee te werken. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest en ook hier zullen we 

aandacht aan besteden. 


