
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 25 april 2012 

 

Opening 

Om 20.10 uur opent voorzitter Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom aan Ben Hendrikse 

(Gemeentebelangen), Goos Zwanikken (wijkmanager), Bert Felix (Stentor), Roel van Zwam (VVD), 

Atze Oosterwoud (Dorpsraad Beekbergen-Lieren), Wim Willems (Leefbaar Apeldoorn), 

Peter Buijserd (CDA), Harry Slot (Wijkagent), Bonnie ten Damme (PSA), Roelof Veen (Christen 

Unie), Mark Sandmann (D66) en Gerrit Rekers (natuurfotograaf). 

Afgemeld: Michael Boddeke (Groen Links),  Henk de Pater (Dorpsraad Oosterhuizen) 

 

Notulen vorige vergadering 

Martijn Jasperse heeft nog een aanvulling op de notulen, hij zal deze aanleveren. Verder zijn er geen 

op- en  of aanmerkingen en worden ze goedgekeurd. 

  

Jaarverslagen 

De jaarverslagen zijn uitgedeeld en zijn te lezen geweest op de website. Hier zijn geen op- en of 

aanmerkingen over. 

 

Kascontrole 

De kascontrole commissie bestaande uit Peter Bakker en Bennie Jansen vragen de vergadering de 

penningmeester decharge te verlenen en complimenteert Andries Dolman met de keurige manier van 

verslaglegging. Voor volgend jaar blijft Bennie Jansen zitten en Martijn Jasperse neemt de plaats in 

van Peter Bakker. 

 

Buurtbus 

Aantal passagiers 27.941 vanaf het begin december 2008, dit jaar 2475 in de eerste 3 maanden 

van het jaar. Omdat het erg moeilijk is om vrijwilligers te krijgen voor de zaterdag zal er na 

ingang van de nieuwe dienstregeling in december beperkt gereden worden op zaterdag.  

Van 1 april t/m 30 september (tijdens het campingseizoen) zal de buurtbus blijven rijden op 

zaterdag, in de winterperiode zal de zaterdagdienst komen te vervallen.  

Vraag is ook nog steeds naar vrijwilligers uit Oosterhuizen. 
 

Toekomstagenda dorpen 

De toekomstagenda is een inventarisatie van de vraag vanuit de dorpen richting de Gemeente. De 

Gemeente luistert graag naar de dorpen. Op de vorige vergadering is Jelleke de Nooij geweest om hier 

het één en ander over te vertellen. Ook de scholen hebben mee gedaan d.m.v. tekeningen. Goos is (met 

de buurtbus) naar Oosterhuizen gekomen om deze in ontvangst te nemen. Hier werden voornamelijk 

boomhutten, winkels en een zwembad getekend. 

4 hoofdonderwerpen:  

- Voorzieningen: aantrekken van activiteiten, goed gebruik van de faciliteiten. 

- Verkeersveiligheid: Sluipverkeer in kaart brengen en terugdringen. 

- Ruimte creëren voor zelfstandige ondernemers: vooral in buitengebied veel gebouwen die hiervoor                        

geschikt zijn. 

- Communicatie: Eerder geïnformeerd worden indien er werkzaamheden gedaan gaan worden. 

Wat kan de gemeente doen en wat kunnen de dorpen zelf doen. 

 

We zitten in de eindfase, in september wordt deze toekomstagenda aangeboden aan de gemeenteraad. 

De gemeente gaat kijken hoe ze tegemoet kunnen komen aan de wensen van de dorpen. 

Peter Bakker vraagt of hierin ook de dorpsvisie die we in 2007 hebben gemaakt is meegenomen. 

Goos geeft aan dat ze hier wel naar gekeken hebben. Atze Oosterwoud geeft aan dat de 

toekomstagenda gaat over wat er de komende 4 jaar gerealiseerd zou kunnen worden. Goos zegt dat 

het ook in meerdere dorpen actueel moet zijn. 

 



 

Gerrit Rekers natuurfotograaf 

De heer Rekers laat een prachtige presentatie zien van het wild en de natuur op de veluwe. 

 

Parkeerplaatsen dorpshuis 

Er zijn 12 parkeerplaatsen gerealiseerd op de hoek van Het Oude Veen, Molenberg en Achterste 

Kerkweg. Er staat al een haag, er zal nog gras ingezaaid worden en een bank geplaatst.  

Op 1 juni zal de officiële opening plaatsvinden door wethouder Nathan Stukker. 

 

Overige mededelingen 

 Buurtpreventie: Doel is het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en 

veiligheid van de buurt. Erna Berends wil hier wel het voortouw in nemen om een 

brainstormavond met 4 of 5 vrijwilligers die hier tijd en energie in willen steken te 

organiseren om hier wat afspraken over te maken. Harry Slot vindt het een goed idee 

en wil hier graag bij aansluiten om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Aanmelden kan aan het eind van de vergadering of mensen zullen benaderd worden 

om hier aan mee te werken. 

 Bruggetje Kruimer: Is hard aan renovatie toe, gevraagd wordt om vrijwilligers om dit 

te onderhouden. Kosten kunnen gedeclareerd worden bij de Dorpsraad.  

 Peter Bakker beheert de website van de Dorpsraad Oosterhuizen 

www.oosterhuizen.eu. Als U nieuws heeft of een bedrijf in Oosterhuizen zoekt kunt U 

terecht op de website. Ook staat hier elke maand een nieuwe energietip op. 

 Sloot dorpshuis: omwonenden met kinderen hebben brief in de bus gehad met het 

verzoek om niet meer in de sloot te spelen ivm rommel en gevaar. Geertje Wilbrink 

geeft aan dat de kinderen soms ook wel op haar verzoek papier eruit halen. Dit is 

uiteraard geen probleem. 

 Dorpsvizier: Magazine uitgegeven door dorpsraad Beekbergen – Lieren, verschijnt 3x 

per jaar. Janneke Slingerland zit nu namens Oosterhuizen in de redactie van het 

dorpsvizier. Alle bedrijven uit de omgeving kunnen er in worden vermeld. Als iemand 

nog kopij heeft dan kan dat ingeleverd worden bij Janneke. 

 

Rondvraag 

Hanneke Stegeman heeft vraag gekregen van het oranjecomité om tijdens Oranjefeest op 

zaterdagmiddag met een aantal vrouwelijke deelnemers van de trekkertocht mee te doen aan 

een kleine tocht. Om 11.00 uur verzamelen en om 13.00 uur wordt een trekkertochtje in de 

omgeving uitgezet. Bennie Jansen vult aan dat dit is in het kader van het 50 jarig bestaan van 

de oranjevereniging en dat er meerdere speciale activiteiten zullen worden georganiseerd. 

Verder willen ze de opzet van de kalender veranderen, door verhalen over bepaalde plekken 

in de kalender op te nemen, voorzien van mooie foto’s. Tips en suggesties zijn welkom bij 

Hanneke Stegeman en Hendrik Groeneveld. 

Geertje Wilbrink heeft het over een oude film over Oosterhuizen, of het mogelijk is om deze 

een keer in het dorpshuis te vertonen. Er wordt aangegeven dat ze hiervoor contact moet 

opnemen met Jeannette van Leeuwen van het dorpshuis. 

Peter Bakker geeft aan dat hij blij is met de 30 km zone in ons dorp, alleen vraagt hij zich af  

of de inrichting al zover klaar is. Als we het dorp uitrijden staan er geen borden einde 30 km 

en als je vanaf het Kanaal Zuid Oosterhuizen in rijdt staat het niet op de weg aangegeven. Dit 

was wel het geval, totdat er overnieuw is geasfalteerd. Er is inmiddels al met Goos Zwanikken 

over gesproken. 

 
Sluiting 

Om  22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 

http://www.oosterhuizen.eu/

