
Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Loenen 

Bruisbeek,10 april 

Opening 

Om 19.45 opent Reinder de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. 

Notulen vorige ledenvergadering                                                                                               

Reinder refereert aan een aantal punten uit deze notulen: 

 Geldautomaat                                                                                                                             

Deze is inmiddels geplaatst in de Spar 

 Lonapark                                                                                                                         

Het “opgefriste”Lonapark is inmiddels feestelijk heropend, waarbij de opbrengsten 

geheel ten goede zijn gekomen aan het Loenens cadeau voor OLTO. 

 Spoorlijn                     

Deze plannen zijn inmiddels al weer ingetrokken 

De notulen zijn altijd persoonlijk opvraagbaar bij de bestuursleden, of via de mailoptie op de 

website. 

Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen, en worden ze dus goedgekeurd. 

Jaarverslag  

Willem licht aan de hand van het activiteitenoverzicht toe waar de Dorpsraad zich mee bezig 

heeft gehouden en welke bijeenkomsten zijn bezocht. Maandelijks is er een 

bestuursvergadering, er worden vele vergaderingen e.d. bezocht in de regio, en is er veel 

overleg met de Gemeente. Daarnaast heeft de Dorpsraad ook een aantal feestelijkheden 

ondersteunt; we blijven hiertoe bereid, maar Willem benadrukt dat we als Dorpsraad geen 

“feestcommissie”zijn. 

 Financieel verslag 2012, begroting 2013  

Janneke presenteert de balans van het afgelopen jaar en de begroting voor 

2013.Voorzieningen hebben betrekking op de kosten mbt het Lonaparkfeest en er is een 

reservering gedaan voor het Klompenpad. Verder zijn er geen bijzonderheden, en zag de 

boekhouding er ook volgens mevrouw vd Beld, één van de kascommissieleden, prima uit; 

samen met Desirée Bom hebben zij als kascommissie dan ook decharge verleend voor het 

gevoerde financiële beleid. Dhr. Dikker Hupkes stelt zich beschikbaar als kascommissielid 

voor volgend jaar. 

Bestuursverkiezing  

 

Reinder Groenhof stelt zich herkiesbaar, Ria Blom en Leander Jonker stellen zich voor als 

nieuw bestuurslid. Middels applaus wordt door de mensen in de zaal aangegeven dat zij 

instemmen met deze voorstellen. 

 

  



Update 

 

 Woningbouw 

Leander laat o.a. weten dat er momenteel 45 woningen in Loenen te koop staan, 

waarvan slechts twee onder de € 200.000 euro. Daarmee wordt meteen het 

belangrijkste punt op dit gebied benoemd: we hebben behoefte aan betaalbare 

starterswoningen ! De Dorpsraad zal alles doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om 

de bouw van met name deze categorie woningen te bevorderen. 

De eerste concrete bouw verwachten we op het voormalig Rabobankterrein aan de 

Engelenweg. 

 

 Kieveen 

De gemeente heeft diverse industrieterreinen binnen de gemeente “kleuren gegeven”. 

Kieveen heeft de kleur “oranje”gekregen. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn voor 

ontwikkeling/uitbreiding, mits er concrete geinteresseerden zijn. Dat deze er zijn tbv 

Kieveen is ons bekend; ook de gemeente heeft dit, na een eigen inventarisatie, nu in 

beeld. 

 

 Klompenpad 

Janneke en Willem zijn vooral betrokken bij dit project, en hebben er vertrouwen in 

dat het Klompenpad, na er heel veel tijd en energie in te hebben gestopt, er 

daadwerkelijk gaat komen. Naast de aanleg van het pad, willen we ook de kosten van 

het onderhoud voor minimaal de komende vijf jaar afgedekt hebben. Om dit te 

bereiken zijn we nog afhankelijk van de subsidie van de Provincie. Deze is toegezegd, 

maar nog niet ontvangen, dus..wachten we nog even met juichen.. 

 

 Dorpshart 

Tom laat adhv situatieschetsen zien welke twee mogelijkheden er zijn gepresenteerd 

mbt de ontwikkeling van een dorpshart in Loenen. Deze opties zijn uitgewerkt door 

een stagiare van de VKK ( Vereniging Kleine Kernen).Zij heeft ons geholpen bij het 

voorbereiden, onderzoeken en presenteren van de plannen. De Loenenaren die deze 

presentatieavond hebben bijgewoond waren, net als wij zelf, enthousiast over het 

toekomstige dorpshart. Echter..een dag voor deze algemene ledenvergadering heeft de 

gemeente ons laten weten, in tegenstelling tot wat daarvoor is toegezegd, de woning 

aan de Hoofdweg 14 te gaan verkopen. Dit betreft de lokatie waar ooit het dorpshart 

ontwikkeld zou worden. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal dit 

onderwerp sowieso op de agenda komen.. 

 

 Hoofdweg 

Willem vat samen dat er na veel miscommunicatie vanuit de Gemeente, waarvoor 

door hen excuses zijn aangeboden, uiteindelijk een aantal maatregelen zijn getroffen 

die ervoor zorgen dat de Hoofdweg veiliger wordt. Nog niet alle toegezegde 

aanpassingen zijn verricht, ( er wordt o.a. nog een “welkom in Loenen-bord” 

geplaatst) we blijven het volgen..  

 

Loenen energie neutraal 

André Zeijseink geeft als voorzitter van de projectgroep “Loenen Energie Neutraal”een 

presentatie over de wedstrijd waar Loenen aan mee gaat doen. De Dorpsraad heeft het 

initiatief genomen deel te nemen aan deze wedstrijd, en André bereid gevonden als voorzitter 



van deze projectgroep, verder de kar te trekken. Kort samengevat komt het er op neer dat het 

project ‘Energieke Dorpen’ een wedstrijd is, waarbij het winnende team maximaal de helft 

van hun investeringsbedrag kan verdienen met een maximum van €200.000,00. Dit geld komt 

uit Europese subsidies op het gebied van duurzaamheid. Het doel van de wedstrijd is om in 

Apeldoorn één van de dorpen of kernen versneld stappen te laten zetten richting 

energieneutraliteit. Bewustwording/educatie/draagvlak, Energiebesparing/ duurzame 

opwekking, en Financiering zullen de kern van het plan vormen.                                          

Planning:                                                                                                                                                  

6 mei:  uiterste inleverdatum plan               

21 mei: selectie ingediende plannen (waaruit evt aanwijzingen/tips volgen)                                    

24 juni: inleverdatum herziene/verbeterde plan                                                                               

15 juli:  prijsuitreiking                                                                                                     

01 april 2015: deadline realisatie plan  

Om de kansen van Loenen te vergroten, is een enquête opgesteld. Deze is uitgereikt tijdens de 

vergadering. André roept iedereen op om mee te denken/helpen om Loenen de uiteindelijke 

prijswinnaar te laten zijn ! 

Voorstellen nieuwe dorpsagent 

 

Theo Simmelink stelt zich enthousiast voor als nieuwe dorpsagent. Hij vertelt o.a. het 

belangrijk te vinden om zichtbaar te zijn in het dorp, en toegankelijk. Elke donderdag heeft 

Theo “spreekuur” van 17.00 uur tot 18.00 uur in de Bruisbeek.  

 

Zomer in Gelderland                  

 Samen met de Lomivé heeft de Dorpsraad besloten deel te nemen aan het programma 

“Zomer in Gelderland”. Er is een enthousiast team nodig van 10 mensen die de hele dag 

beschikbaar is voor de dagopdracht, en daarnaast natuurlijk alle hulp en enthousiasme vanuit 

mensen en verenigingen in en om Loenen, om op één of andere manier een bijdrage te 

leveren, en ons zo goed als mogelijk op de kaart te zetten als mooiste plaats van Gelderland. 

Iedereen die hieraan mee wil werken, wordt verzocht zich te melden bij een van de 

bestuursleden of via onze website.                                                                                                   

Pluryn               

Henk Olij, clusterleider van Pluryn Loenen, licht e.e.a. toe over de visie van Pluryn en de 

Pluryn-bewoners in Loenen. Men probeert steeds meer zichtbaar te zijn/te integreren in 

Loenen, en geeft aan dat dit met deze bewoners ook prima zou moeten kunnen. Het betreft 

mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben op diverse gebieden hulp nodig, maar 

kunnen prima functioneren binnen Loenen. Voor vragen en/of opmerkingen kan altijd contact 

worden opgenomen met Henk Olij, via de receptie van Hietveld in Beekbergen. De 

contactgegevens worden op de site van de Dorpsraad geplaatst. 

Rondvraag 

René Beeking deelt met de aanwezigen het plan om de Uitkijktoren in ere te herstellen. Hij is 

samen met een aantal anderen de mogelijkheden hiertoe aan het onderzoeken, en vraagt de 

Dorpsraad om hun mening. Zij geven aan dat er in het verleden ook al eens een poging is 

gedaan,en dit toen niet is geslaagd vanwege o.a. bezwaren als verantwoordelijkheid mbt 



veiligheid en onderhoud.Ondanks dat de kans reëel is dat deze zelfde bezwaren weer een rol 

gaan spelen in het beslissingsproces bij bijvoorbeeld het Gelders Landschap, staat de 

Dorpsraad wel achter het initiatief, en zal ondersteunen waar mogelijk. 

Er wordt door dhr. Holtman gevraagd wat de stand van zaken mbt de N786 is. Reinder geeft 

een update: In 2010 is er door de gezamenlijke dorpsraden een rapport uitgebracht mbt de 

opties rondweg om Loenen. (inmiddels heeft alleen Oosterhuizen aangegeven niet meer 

achter deze optie te staan omdat men bang is voor sluipverkeer) Optie 1 : rondweg om het 

dorp, optie 2; door de voetbalvelden, optie 3 over de koedijk. Beste oplossing in de ogen van 

de drie gemeentes, dorpsraden en milieufederatie: optie 1:middels route langs het kanaal. De 

huidige kanaalroute voldoet echter niet aan de eisen van deze tijd. Binnenkort is er weer een 

vergadering met de provincie om te vragen of er überhaupt draagvlak is voor een rondweg, ( a 

100 mln euro) of dat we toch het huidige traject moeten gaan handhaven middels o.a. 

opwaardering van de Harderwijkerweg ( a 30 mln)  maar het verkeer dan dus door Loenen 

blijft gaan. Vanuit de gemeente wordt het gezien als een leefbaarheidsprobleem waar men niet 

veel budget voor heeft. ( tov bijv. veiligheidsproblemen) Dorpsraden, Ikel en Gmeente hebben 

aangegeven duidelijk voorkeur voor optie 1 te hebben om te voorkomen dat er 30 mln wordt 

uitgegeven voor een oplossing die verre van ideaal is.. Een proces wat al jaren duurt, en naast 

heel veel geld, waarschijnlijk ook nog heel veel tijd gaat kosten.. 

 Sluiting 

Om 22.10uur dankt Reinder iedereen voor hun komst en inbreng, en sluit daarmee de 

vergadering. 


