
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 28 november 2012 

 

Opening 

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

(Gemeentebelangen), Goos Zwanikken (wijkmanager), Henk Schutte (Leefbaar Apeldoorn), Harry 

Slot (Wijkagent), Roelof Veen (Christen Unie), Mark Sandmann (D66), Jan Huiskamp (PSA), Joop 

Beuker (Buurtbus), Hr. Stufken (SGP) en Matty Moggré (De Kap). 

Afgemeld: Peter Buijserd (CDA), Bonnie ten Damme (PSA) 

 

Notulen vorige vergadering 

Ineke Bakker vraagt hoe het staat met een onderwerp uit de rondvraag betreffende de inrichting 30 km 

als je vanaf het Kanaal de Achterste Kerkweg inrijdt. Dit komt ter sprake bij de najaarsgesprekken, die 

zijn echter dit jaar nog niet geweest. De notulen worden goedgekeurd. 

 

Buurtbus 
Joop Beuker is penningmeester  van de buurtbusvereniging en licht het één en ander toe. 

In december 2013 bestaat de buurtbusvereniging 5 jaar. Men gaat hier begin 2014 aandacht aan 

besteden. 

Hij geeft aan dat de zaterdagdienst inmiddels is verdwenen aangezien men een zeer wisselend aantal 

passagiers heeft en er weinig tot geen vrijwilligers gevonden kunnen worden om op de zaterdag te 

rijden. Helaas is de zaterdagdienst dus in ieder geval voor het komende jaar vervallen. Er worden nog 

steeds vrijwilligers gezocht en hopelijk ook uit Oosterhuizen. 

Secretaris André Reumer is gestopt met het secretariaat, dit is overgenomen door de heer Jan 

Uiterweerd. Passagiersaantallen blijven ondanks dat de zaterdag inmiddels is weggevallen op peil en 

worden zelf iets meer. Tot en met oktober 7017 passagiers vervoerd in 2012.  

Door middel van praktische oefeningen willen ze het kwaliteitsniveau van de chauffeurs zo goed 

mogelijk houden. 

 

Toekomstagenda dorpen 

Goos Zwanikken geeft hier een kleine toelichting op.  

Deze is inmiddels aangeboden aan de Gemeenteraad. Het gaat over vier onderwerpen. 

1. Toekomstbestendige voorzieningen: overal slaat de vergrijzing toe en zijn er in de  

     Toekomst waarschijnlijk andere voorzieningen nodig dan er nu zijn. 

2. Verkeersveiligheid: Sluipverkeer zoveel mogelijk beperken de veiligheid op doorgaande  

    wegen en fietspaden zoveel mogelijk bevorderen. 

3. Kleinschalige bedrijvigheid: vestigingseisen versoepelen zodat kleinschalige  

    bedrijvigheid eerder mogelijk is. 

    Er wordt gezocht naar een oplossing dat er meer mogelijkheden zijn. 

4. Communicatie: Communicatie tussen dorpsraden onderling verbeteren zodat grotere  

    onderwerpen kunnen worden aangepakt. Dit geldt ook voor dorpshuizen.  

    Wens dat de gemeente ook eerder door gaat geven als er werkzaamheden binnen een dorp  

    plaats gaan vinden. 

De gemeenteraad gaat met deze toekomstagenda aan de gang en ze hopen dat er in het voorjaar een 

stadsdeelplan aangeboden kan worden naar aanleiding van deze toekomstagenda. 

 

Wijkagent Harry Slot 

Harry Slot is in 1970 begonnen bij de politie Apeldoorn. Alle functies bekleed die er waren. 

Hij vertelt een aantal anekdotes over wat hij allemaal heeft meegemaakt bij de politie. 

Hij is wijkagent geworden, eerst op een woonwagenkamp, daarna in de Maten, Apeldoorn Zuid en 

vervolgens in de dorpen. Hij heeft de laatste 12 jaar politieman kunnen zijn zoals hij dat graag heeft 

gewild en heeft een hele leuke tijd gehad als wijkagent. 

18 december gaat hij met pensioen en neemt hij afscheid als wijkagent. Er zijn 3 gegadigden om hem 

op te volgen, maar er is dus nog niet bekend wie hem opvolgt. 

De dorpsraad overhandigd hem een aardigheidje voor al het werk dat hij voor Oosterhuizen heeft 

gedaan. 



 

 

Spreker stichting De Kap 

Ondersteuning van informele zorg. Bestaat uit een steunpunt mantelzorg en vrijwillige hulp. 

Er zijn 500 vrijwilligers bij de Kap, waaronder een groep zorgvrijwilligers en maatjes. 

Er komt een hulpvraag bij een vrijwillige coördinator die probeert een match te maken tussen cliënt en 

vrijwilligers. 

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen ook hun maatschappelijke stage volgen bij De Kap. 

Ondersteuning van mantelzorgers is een gemeentelijke plicht geworden. De Kap ontvangt daarvoor 

een subsidie van de Gemeente Apeldoorn.  

 

Openbare vergaderingen 2013 

Voorstel om in de toekomst één openbare vergadering te houden in april. Mochten er zich 

ontwikkelingen voordoen die erg belangrijk zijn dan zal er ook een vergadering in november worden 

gepland. De vergadering stemt in met dit voorstel. 

 

Overige mededelingen 

 Dorpsvizier: Janneke Slingerland vraagt of iedereen die het dorpsvizier niet heeft 

ontvangen dit aan haar door wil geven om problemen met de bezorging op te lossen. 

 Kennismaking burgemeester John Berends: Op 13 september is een delegatie van de 

dorpsraad Oosterhuizen uitgenodigd voor een kennismaking met onze nieuwe 

burgemeester. Samen met de “buurdorpen” Hoenderloo, Loenen, Klarenbeek en 

Beekbergen-Lieren hebben we van een gezamenlijke lunch genoten in Hoenderloo, 

waarna we een rondrit hebben gemaakt door de verschillende dorpen. De 

burgemeester was zeer onder de indruk van alles wat we in Oosterhuizen te bieden 

hebben. 

 Bruggetje Kruimer: Is inmiddels gerenoveerd door de heren Henk Leemans en Piet 

Kooij. Meerdere mensen hebben geholpen met het leveren van materialen. Het ziet er 

weer prachtig uit en daarvoor onze dank.  

 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. 

 Parkeerplaatsen: Onder grote belangstelling is op 7 september de nieuwe parkeerplaats 

geopend door wethouder Nathan Stukker. Er wordt flink gebruik van gemaakt en wij 

als dorpsraad Oosterhuizen zijn er erg blij mee. 

 De najaarsgesprekken zijn dit wat later dan gepland. Op de volgende vergadering 

zullen we hier op terug komen. 

 

Rondvraag 

Klaas Berends vraagt hoe het staat met het huisje van de overleden schrijfster Wilma aan de 

Wilmalaan. De familie die dit beheert doet hier niets mee en het huis raakt in zeer slechte 

staat. We gaan kijken of we hier iets voor kunnen regelen. 

Hendrik Groeneveld geeft aan dat de Veendijk erg slecht is afgegraven door een loonwerker 

in opdracht van de gemeente en vraagt zich af hoe dat zit. Deze mensen worden wel betaald, 

maar het werk is niet deugdelijk afgeleverd. Annie geeft aan dat Sjoerd de Boer hier al van op 

de hoogte is en dat het op de lijst staat voor de najaarsgesprekken. 

 
Sluiting 

Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 

http://www.oosterhuizen.eu/

