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Opening 

Voorafgaand aan de vergadering, brengt Susan Eeftink, directeur Particulieren van de 

Rabobank, iedereen op de hoogte van de stand van zaken mbt de geldautomaat in Loenen. 

De directie van de bank liet een veiligheidsrapport opstellen over de plek van de 

geldautomaten in de drie dorpen. Dit rapport wees uit dat de huidige plek in Loenen bij De 

Brink niet voldoende beveiligd kan worden. Er moest daarom uitgezien worden naar een 

andere mogelijkheid om een geldautomaat te plaatsen. Met Bert Middeldorp, eigenaar van De 

Spar aan de Eerbeekseweg, is overeenstemming bereikt om in het pand een (‘instore’) 

geldautomaat te plaatsen zodat de Loenenaren toch geld kunnen pinnen. Tijdens de 

openingsuren van de supermarkt kan ieder hier terecht om geld op te nemen. 

Ondanks dat dit een verschraling van de diensten van de Rabobank betekent, zijn we vooral 

blij dat Loenen een geldautomaat behoudt. 

Ben dankt Susan voor haar toelichting en opent onze Algemene Ledenvergadering. 

Bijzonderheden 2011 

Woningbouwplannen worden steeds concreter. We verwachten dat er in ieder geval op de 

hoek Eerbeekseweg/Horstweg en aan de Engelenweg dit jaar nog gebouwd gaat worden. 

Er is een begin gemaakt met de realisatie van een wildkijkscherm. 

De website van de Dorpsraad is nu volledig online. Ondanks dat er via de mail contact met 

ons opgenomen kan worden, wordt er opgemerkt dat het ook praktisch zou zijn als het bestuur 

op een andere manier bereikt kan worden. We zeggen toe minimaal 1 telefoonnummer op de 

site te plaatsen en besluiten dit ook in onze “Nieuws uut Loenen-pagina” op te nemen.  

Het “opfrissen” van het Lonapark is (bijna) afgerond. We zijn erg tevreden met het resultaat 

en de samenwerking met de gemeente waardoor dit tot stand is gekomen. D.d. 1 juli zal de 

officiële (her-)opening plaatsvinden met daarbij muzikale ondersteuning van OLTO. 

De Nieuws uut Loenen-pagina is een succes geworden ! Ben bedankt Marian Zoet voor de 

energie die zij hier insteekt. Marian geeft aan het met plezier te doen, en onderstreept het 

succes van de pagina, omdat er al diverse keren meer input is geleverd dan wat de ruimte 

toelaat.  

Financiele ontwikkelingen 

Jan doet verslag van de financiele ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Deze zijn in de lijn 

met de verwachtingen. Vanwege computerproblemen is de contributie van 2011 recentelijk 

pas geïncasseerd, dit wordt kort toegelicht. Verder zijn er geen bijzonderheden. Dit is ook de 

mening van de kascommissie; zij hebben goedkeuring verleend voor de handelingen mbt de 

rekeningen van de Dorpsraad, en worden hiervoor bedankt. 



Aan iedereen wordt verzocht ons een machtiging te geven voor het incasseren van de 

jaarlijkse contributie, omdat dit ons veel tijd en kosten scheelt. 

 Bestuursverkiezing 

 

Ben neemt afscheid van Jan, en dankt hem voor de bijdrage die hij al jaren heeft geleverd aan 

de Dorpsraad. Extra dank wordt uitgesproken voor zijn waardevolle inzet in de 

“onrustige”beginperiode. Jan reageert hierop dat hij het altijd met veel plezier heeft gedaan.  

Na het afscheid van Jan, kondigt Ben Reinder als nieuwe voorzitter aan. Reinder geeft direct 

invulling aan deze rol door lovende woorden over Ben uit te spreken,als aftreden voorzitter. 

Om zijn verdiensten voor de Loenense gemeenschap tot uitdrukking te brengen werd hem een 

recreatiebank aangeboden die in het Lonapark een plaatsje krijgt. Hij kreeg alvast een bordje 

aangeboden voor deze bank met het opschrift ‘Dorpsraadbank Ben Gabriël’. 

Gabriël roemde de goede samenwerking binnen het bestuur, maar ook wethouder Metz, de 

politieke partijen en gemeenteambtenaren. Hij liet weten dat het vooral in het begin een 

bijzonder zware periode is geweest. “Veel moet er vergaderd worden en de buitenwacht ziet 

weinig resultaten. Toch hebben we samen wel het een en ander bereikt en ik heb er alle 

vertrouwen in dat er binnenkort weer bouwactiviteiten in Loenen komen. We moeten een 

dorp houden waar wat gebeurd.”.  

Hierna wordt als nieuw bestuurslid door het bestuur voorgesteld: 

Janneke Tabor-van Oorspronk. Niemand is hierop tegen, dus wordt ze van harte welkom 

geheten en schuift ze aan, aan de bestuurstafel. 

Vooruitzichten 2012 

Er wordt kort stilgestaan bij datgene waar het bestuur zich in 2012 o.a. voor zal (blijven) 

inzetten:  

Woningbouw aan de Engelenweg, plan Sulvada, en het Hameinde.We verwachten dat er  

zeker bij de twee eerstgenoemde projecten dit jaar een bouwstart gemaakt zal worden.  

Ontwikkelingen Kieveen, het ziet er naar uit dat ook hier eindelijk “schot in de zaak” begint te 

komen.  

Dorpshart, dit is een zeer lange termijn project, maar dit jaar zullen we een eerst aanzet geven 

ism met o.a de gemeente over de ontwikkeling hiervan. 

Wilhelminalinde, het hekje hierom heen zal op korte termijn, geschilderd worden. 

Hoofdweg, we zijn in overleg met de gemeente over het verfraaien van de entree van Loenen. 

We hopen in 2012 al enige verbetering te kunnen realiseren. ( waarbij ook de praktische kant 

van het verhaal niet wordt vergeten; creeeren van extra/betere parkeergelegenheid ter hoogte 

van de R.K. Kerk) 

  



 

AED 

Door een goede samenwerking met het bedrijfsleven in Loenen zijn er nu al vier AED’s ter 

beschikking voor het Hart Veilig Wonen project. De Dorpsraad is blij dat onlangs de vierde 

AED in Loenen beschikbaar is gekomen bij camping De Marshoeve,naast de AED’s bij 

Sonac Loenen BV, Blanken Controls en op de brandweer kazerne. Ook komt er binnenkort 

een AED beschikbaar voor het Loenense gebied over het kanaal aan de Voorsterweg. De 

buurtvereniging De Achterste Mölle is samen met Garage Roetert tot de aanschaf over 

gegaan. De Dorpsraad juicht dit initiatief erg toe en heeft daarom besloten het onderhoud voor 

een aantal jaren voor zijn rekening te nemen. Na de pauze kan Reinder echter al mededelen 

dat Jerry Heezen heeft toegezegd dat Transportbedrijf Thomassen deze kosten voor zijn 

rekening zal nemen, en dit dus niet uit de kas van de Dorpsraad betaald hoeft te worden. 

Geinteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden via onze site of persoonlijk bij een van 

de bestuursleden. 

Rondvraag 

Henk Verheul vraagt zich af of het mogelijk is om bij een volgende ledenvergadering een 

uitnodiging per email te ontvangen. Dit wordt gezien als een goed initiatief, en degene die van 

deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen dit in de pauze, of na afloop bij het bestuur 

kenbaar maken. 

Willem Bonestroo is benieuwd of er glasvezel in Loenen mogelijk is. Momenteel is er slechts 

glasvezel tot aan enkele steunpunten, hier vandaan moet het nog “uitgerold”worden naar de 

woningen in Loenen. De dorpsraad kan hier, ondanks dat we achter deze ontwikkeling staan, 

geen invloed op uitoefenen. Wim Willems, van LeefbaarApeldoorn voegt nog toe dat het 

wellicht zinvol is om de interesse in glasvezel wel vast kenbaar te maken bij Reggefibre. 

Er wordt gevraagd naar ons standpunt mbt het opwaarderen van de huidige spoorlijn naar een 

verbindingslijn. Daarbij wordt een voorkeur uitgesproken voor de ontsluitende optie, waarbij 

in Loenen ook een station zal komen, ipv slechts een verbindende route waarbij dit niet het 

geval zal zijn. Reinder reageert hierop dat we dit nog niet hebben besproken in onze 

bestuursvergadering, maar zelf vindt dat het enerzijds positief is als er een station in Loenen 

komt, en we met de trein vanuit Loenen naar Arnhem kunnen reizen, en het anderzijds erg 

zonde is dat de stoomtrein hierdoor opgeofferd zal moeten worden.. 

Marian Zoet doet een oproep aan alle aanwezigen om foto’s aan te leveren tbv de foto-actie 

ivm het 100 jarige bestaan van OLTO. Meer informatie is te vinden op de site 

www.100jaarolto.nl 

Pauze 

Beken en Sprengen  

Ans Elffrink en Arjan Verboom (op de achtergrond) van het WaterschapVeluwe, geven een 

presentatie over de Beken en Sprengen in Loenen. Ze benadrukt dat er na een lange tijd 

droogstand nu weer water stroomt door de Loenense Molenbeek, en legt uit waardoor dit 



komt. Mw. De Kool, merkt op dat de officiële naam van de betreffende beek de Zilvense 

Beek is, en zou dit graag in ere herstellen. Arjan Verboom geeft aan de mogelijkheid hiertoe 

te onderzoeken. 

Willem Dikker Hupkes vult aan een beheersstichting te willen formeren mbv de in Loenen 

aanwezige kennis en  kunde, en verzoekt de gemeente om hier ook een bijdrage aan te 

leveren. 

Klompenpad 

Barbara Hine, Stichting Landschapsbeheer Gelderland,geeft ons informatie over de diverse 

bestaande klompenpaden in Nederland en licht de plannen toe mbt het ontwikkelen van een 

klompenpad in Loenen. Hierdoor worden oude paden hersteld en/of zichtbaar gemaakt, en 

wordt een deel van de identiteit van het landschap hersteld. Daarnaast is de combinatie natuur 

en cultuurhistorie interessant voor wandelaars. Bij het ontwikkelen van een klompenpad dient 

er vanaf het begin samengewerkt te worden met vrijwilligers, grondeigenaren en andere 

partijen uit de streek om het gebied een extra kwaliteitsimpuls te geven. De aanwezigen 

worden uitgenodigd zich aan te melden als vrijwilliger.Hier wordt door vier aanwezigen, 

direct na afloop van de vergadering, gebruik van gemaakt ! 

Dhr.Burgh vraagt of deze paden ook door mountainbikers gebruikt mogen worden. Hierop 

wordt geantwoordt dat het Klompenpad bedoeld is voor wandelaars. 

Sluiting 

Reinder bedankt iedereen voor zijn/haar komst en nodigt iedereen uit nog een drankje te 

nuttigen en sluit hiermee om 21.30uur de vergadering. 


