
Concept notulen openbare vergadering Dorpsraad Oosterhuizen 12 april 2017 

 
Opening 

Om 20.05 uur opent voorzitter Annie de Groot de vergadering. Speciaal welkom aan Evelien van de 

Smit (Lokaal Apeldoorn); Horst Wakkerman (gemeente Apeldoorn), Gerard Brugman en Cor 

Wesselink (Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal), Gerard Nijhof (klompenpad Loenen),  

Roel van Swam (VVD), Joop van der Meer (vz Dorpsraad Beekbergen), Bonnie ten Damme (PSA), 

Theo Simmelink (Wijkagent), Martin Burger (trekker klompenpad Oosterhuizen), Buurtverbinders 

Oosterhuizen Sharon van Essen, Elka Bennema  en Hanneke Stegeman. 

  

Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslagen 2016 

Geen op- of aanmerkingen over de jaarverslagen. 

 

Kascontrole 

Coby Nieuwenhuis en Leejanne Hollaar  hebben de kas gecontroleerd en hebben de administratie 

akkoord bevonden. Zij vragen het bestuur de penningmeester decharge te verlenen.  

Er wordt toegezegd dit ook volgend jaar weer te doen. 

 

Buurtbus 
Andries Dolman (bestuurslid) vertelt dat in 2016 13502 passagiers gebruik hebben gemaakt van de 

buurtbus tegenover 11162 in 2015. In 2017 in de eerste 3 maanden iets minder passagiers , maar nog 

steeds prima aantallen. Vrijwilligers uit Oosterhuizen zijn nog steeds van harte welkom, er is 

momenteel een tekort aan chauffeurs. 

 

Oosterhuizen energieneutraal 

Gerard Brugman geeft een presentatie over Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen energieneutraal 

(BLOEM). 

Ontstaan uit burgerinitiatief (8 personen). Uit Oosterhuizen Roel Arntz. Gesprekken gevoerd 

met dorpsraden. Doel: minder energieverbruik en meer duurzame energie. Bevorderen van de 

werkgelegenheid en op langere termijn energieneutraliteit bereiken.  

Hoe? Draagvlak creëren en bewustwording, zorgen dat mensen het leuk gaan vinden. 

Voorlichtingen geven d.m.v. een infopunt in Beekbergen en energiecoaches. Belangrijk is om 

je energieverbruik te monitoren. Er kunnen infrarood foto’s gemaakt worden van je huis om te 

kijken waar de energie “lekt”. Er komen diverse activiteiten: rubriek in huis aan huis bladen 

of in andere media. Spreken op openbare vergaderingen bij dorpsraden, kennis uitdragen over 

energiebesparing en bevorderen dat het in scholen onderdeel wordt van het lesprogramma. 

Informatie en vragen kunnen gesteld worden via duurzaambloem@gmail.com. Website wordt 

nog over nagedacht. 

Leejanne Hollaar zit bij Current een groene energieleverancier en vraagt of ze ergens bij 

aangesloten zijn. Dit is niet het geval, het is gewoon een groep vrijwilligers die dit heeft 

opgestart. Er wordt aangegeven dat het misschien handig is om via social media meer 

bekendheid hier aan te geven. 

 

Lied Ingrid Leene over Oosterhuizen 
Ingrid Leene heeft enkele mooie liedjes gemaakt over Oosterhuizen. 

De teksten zijn van Bertus Reuvekamp en de muziek is van Ingrid Leene. Ze zingt: 

Fietsen in Oosterhuizen, de winkels van Klaas en Jaantje en Oosterhuizen. 
 

 

Pauze 

mailto:duurzaambloem@gmail.com


Bestuursverkiezing 

Annie de Groot neemt na 12.5 jaar afscheid als voorzitter van de dorpsraad. We hebben in Gerjan 

Dolman een opvolger gevonden. Gertjan de Groot neemt ook afscheid als lid van de raad van advies.  

Andries Dolman schuift door naar de raad van advies, Henk de Pater wordt de nieuwe 

penningmeester en Rita Gorsseling wordt bestuurslid. Wij heten ze hartelijk welkom en 

wensen Annie en Gertjan het allerbeste toe. Annie krijgt namens de dorpsraad een bloemetje 

aangeboden en Gertjan een fles wijn. Horst Wakkerman van de gemeente bedankt Annie 

namens de gemeente en biedt haar bloemen en een cadeau aan. 

Annie neemt nog even het woord en bedankt de gemeente voor de prettige samenwerking en 

geeft aan dat ze het met heel veel plezier heeft gedaan al die jaren en wenst Gerjan en Rita 

veel succes de komende jaren. 

 
Onsoosterhuizen.nl 

De buurtverbinders Sharon en Elka geven een presentatie over hoe het tot nu toe gaat met de  

buurtsite. Een luchtfoto gemaakt door René Demmers is op een spandoek gemaakt en bevestigd aan de 

gevel van het dorpshuis. De website is nu in het derde jaar. Er zijn 227 profielen en 41 bedrijven 

aangemeld op de site. Er worden veel nieuwsberichten geplaatst door de bewoners. 

Doel: Al het mooie wat er al is in Oosterhuizen samenbrengen op 1  plek, promotie van activiteiten. 

Iedere 2 weken op de 1
e
 en de 3

e
 woensdag van de maand hebben de buurtverbinders een vergadering 

in combinatie met de buurtkoffie. Hier kunt u altijd vrijblijvend langs komen met vragen over de 

website of gewoon gezellig voor een kopje koffie. Dit is meestal bij Hanneke Stegeman aan de 

Wittekruisweg. De site is sinds kort verbeterd. Het is makkelijker om aan te melden en je kan ook 

inloggen via facebook. Als je hulp nodig hebt kun je een mail sturen of langs komen. 

Sharon geeft wat voorbeelden van berichten op de site en hoe vaak ze bekeken zijn. Berichten worden 

geplaatst op de site en doorgezet naar facebook. De buurtverbinders hebben afgelopen jaar de 

samenwerking gezocht met het dorpshuis voor het organiseren van activiteiten. Afgelopen zondag is er 

een fietstocht georganiseerd door de buurtverbinders en het dorpshuis. 

Ook staat sinds februari de verhuuragenda van het dorpshuis op de site.  

Adverteren is ook mogelijk voor € 22.50 per maand.  

Hanneke bedankt nog even Annie voor haar inzet en biedt haar een mooie foto van  

 

Klompenpad 

Een klompenpad is een wandelpad over voornamelijk onverharde wegen en door weilanden 

tussen 8 en 15 kilometer. Er is meestal een tussensteek om de route langer/korter te maken. 

Martin Burger is ‘trekker’ van het klompenpad Oosterhuizen. Het beeldmerk voor ons 

klompenpad is een ijsvogel. Wat is er allemaal gebeurd? 

- Conceptroute 

- Route gefietst 

- Regelmatig overleg 

- Henk Cijnzen en Annie de Groot  hebben gesprekken gevoerd met landeigenaren 

- Hanneke, Elka en Martin hebben de aftrap gedaan voor de folder, app en het 

informatiepaneel 

Informatiepaneel komt naast het dorpshuis. De conceptroute is ongeveer 12 km. Er zijn 

diverse mogelijkheden om de route te verkorten. 

Wat moet er nog gebeuren? 

- Route wandelen 

- Mondelinge overeenkomsten vastleggen in overeenkomsten 

- Folder, app en infopaneel moeten worden voorzien van inhoud 

- Beeldmerk wordt de ijsvogel, koninklijk oranje wordt de huiskleur 

- Route moet worden uitgezet, bewegwijzering aanbrengen en de opening organiseren. 

vrijwilligers kunnen zich aanmelden 



Binnen nu en een  paar weken moet de conceptroute definitief worden. De planning is dat de 

opening in de herfst zal plaats vinden. 

Gerard Nijhof vertelt wat over het klompenpad Loenen. Dit klompenpad is 11 km. Werkgroep 

bestond uit 11 personen. Op 21 juli 2014 was de eerste bijeenkomst, op 2 oktober 2015 was 

de opening van het klompenpad. Belangrijkste is dat er goede en duidelijke afspraken worden 

gemaakt met de landeigenaren om misverstanden te voorkomen. 

Cultuurhistorische gegevens verzamelen voor de folder, informatiepaneel en de app. 

App ontwikkelen, uitzetten en nalopen. Maak de app actueel! 

Opening groots aanpakken en goed de publiciteit opzoeken. 

Gedownloade apps 2193, verkochte folders 1851. Er is ook een gastenboek bij met leuke reacties. 

- Info voor landeigenaren duidelijk maken 

- Voldoende banken op de route 

- Goede bewegwijzering en regelmatig controle 

- Binnen de werkgroep leden die ingang hebben bij bijvoorbeeld gemeente/kadaster 

- Nadenken over mogelijke probleempunten 

- Neem tijdig de belanghebbenden mee (horeca/middenstand/dorpsraad) 

- Diverse momenten persberichten 

- Bij uitzetten route voldoende mensen en goed materiaal 

- Niet te lange doorlooptijd tussen begin en eind 

- Voldoende personen om route te controleren en na te lopen. ’s Winters 1 x per 2 maanden, ’s 

zomers 1 x per maand. 

 

Bestuur Dorpshuis 

Gulsah van de Heuvel voorzitter van het dorpshuis geeft aan dat ze op zoek gaan naar betrokkenheid 

van de bewoners het komende jaar. Men is op zoek naar vrijwilligers voor de bardienst en de 

schoonmaak. Voor de weekendschoonmaak is een kleine vergoeding beschikbaar. 

 

Overige mededelingen 

- Breedband internet in het buitengebied is in opkomst. Er is een dorpenplatform waar 

dit soort onderwerpen worden aangekaart. In het voorjaar 2016 is er een convenant 

gesloten om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. De uitvoering zal worden 

gestart met de vraagbundeling in november 2017. De planning is dat de dorpen op de 

Veluwe eind 2019 aangesloten kunnen worden. 

- Open monumentenweekend is op 9 en 10 september met als thema boeren, burgers en 

buitenlui. Het dorpshuis is ook een monumentaal pand en zal op 10 september 

geopend zijn. 

 

Rondvraag 

- Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 
Sluiting 

Om 22.25 uur sluit Annie de vergadering en bedankt een ieder voor de komst. 


