Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Loenen
Bruisbeek,08 april 2014
Opening
Om 19.45 opent Reinder de vergadering door iedereen van harte welkom te heten, en geeft
aan blij te zijn met de zeer goede opkomst !
Notulen vorige ledenvergadering
Reinder wijst alle aanwezigen erop dat de notulen zijn altijd persoonlijk opvraagbaar bij de
bestuursleden, of via de mailoptie op de website.
Hij loopt vlot door de notulen heen; er zijn er geen op- en/of aanmerkingen, ze worden dus
goedgekeurd.
Jaarverslag
Patricia licht aan de hand van het activiteitenoverzicht toe waar de Dorpsraad zich o.a. mee
bezig heeft gehouden en welke bijeenkomsten zijn bezocht.
Het winnen van de wedstrijd Energieke Dorpen, en wat dit voor Loenen gaat betekenen wordt
later deze avond toegelicht door André Zeiseijnk. Maandelijks is er een bestuursvergadering,
de Politieke Markt wordt regelmatig bezocht. Als er een onderwerp op de agenda staat mbt
Loenen, en er is niemand in de gelegenheid om persoonlijk aanwezig te zijn, wordt er gezorgd
voor een vertegenwoordiger of wordt er vooraf ingesproken middels een email naar de
gemeente. Ook is er los van de Politieke Markt veel overleg met de Gemeente. De dorpsraad
heeft ook enkele bijeenkomsten georganiseerd/geinitieerd zoals een info-avond mbt de
bomenkap bij de Waterval, en een info-avond mbt het ondernemersfonds, en een info-avond
mbt Zomer in Gelderland. ( wat later erg goed is opgepakt door een samengesteld team van
enthousiaste Loenenaren) Daarnaast heeft de dorpsraad ervoor gezorgd dat er weer Loenense
vlaggen beschikbaar zijn.
Financieel verslag 2012, begroting 2013
Janneke presenteert de balans van het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar. Er zijn
geen bijzonderheden. Dhr. Dikker Hupkes verleent mede namens Mevr. van den Beld,( ook
kascommissielid, maar was vanavond verhinderd) decharge voor het gevoerde financiële
beleid. Mevr.C.Elders stelt zich beschikbaar om mevr. Van den Beld op te volgen als
kascommissielid voor volgend jaar.
Bestuursverkiezing
Patricia Koopman stelt zich herkiesbaar. Willem van Ark neemt, ondanks dat zijn
zittingsperiode helaas nog niet is verstreken, afscheid van het bestuur. Reinder bedankt hem
voor zijn inzet en waardevolle bijdrage van de afgelopen jaren. Het bestuur zal hem op een
ander moment persoonlijk bedanken.
De heren de Zanger en van Dijk hebben aangegeven wellicht toe te willen treden tot ons
bestuur. Zij zullen in ieder geval de eerstvolgende vergaderingen bijwonen om zich te krijgen
op onze werkzaamheden en kennis te maken met de overige bestuursleden.
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Kieveen
Op dit moment komt er geen totale bestemmingsplanwijziging voor het hele terrein
omdat hiervoor een economische onderbouwing moet zijn voor het hele terrein. Op dit
moment is dat financieel niet realistisch.
Echter, een ieder die zich op dit moment op het Kieveen wil vestigen kan zich melden
bij de gemeente. Volgens wethouder Stukker zal de gemeente alle medewerking
bieden om dit te realiseren. Dorpsraad Loenen ziet het “kraaltjes rijgen” van bedrijven
op en langs het Kieveen als een zeer positieve ontwikkeling . Op dit moment is er al
een bedrijf bezig met de voorbereiding, met ondersteuning van de gemeente.
Mochten er vragen zijn over het Kieveen of bedrijven toch niet de gewenste
medewerking van de gemeente krijgen, dan kunnen zij zich altijd melden bij de
dorpsraad om waar mogelijk, ondersteuning te bieden.



Klompenpad
Janneke en Willem zijn vooral betrokken bij dit project.. 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. Omdat de status vorig jaar vergelijkbaar was, hebben we besloten ons te
blijven focussen op het Klompenpad tot het najaar. Mochten er dan nog geen
ontwikkelingen zijn, zullen we het wandelpad naar alle waarschijnlijkheid zelf verder
oppakken, maar dan niet als officieel Klompenpad.



Uitkijktoren
Dhr. H.Modderkolk, inwoner Loenen, en Dhr. W. Willems van Leefbaar Apeldoorn,
hebben zich al geruime tijd ingezet voor het realiseren van de wederopbouw van de
uitkijktoren in het Loenense bos. Er is uiteindelijk groen licht gegeven voor het
ontwikkelen hiervan ! Ook zal de zwerfkeienroute terugkomen. Vrijwilligers die zich
willen inzetten voor beide projecten zijn welkom !

Mededelingen
-

-

Goos Zwanikken gaat ons verlaten als dorpenmanager van de gemeente Apeldoorn
Er zijn weer Loenense vlaggen te koop. Ze zijn te bestellen middels een email aan de
Dorpsraad en kosten € 18,50 per stuk.
D.d. 5 en 6 juli is er een open atelierroute in Loenen; kunst met de grote L
Nieuwe Dorpsraadleden zijn van harte welkom! Het lidmaatschap bedraagt 5 euro per
jaar. Men kan zich aanmelden via een email naar Dorpsraadloenen@live.nl, via het
betreffende formulier op onze website of persoonlijk via een van onze bestuursleden
Wanneer leden hun emailadres achterlaten, zullen wij hen per email uitnodigen voor
de volgende ALV, en zullen we (hooguit enkele keren per jaar) hen informeren over
actuele zaken etc.

Bedankt
Reinder bedankt Martien Kobussen voor het werk wat hij voor ons verricht. Hij zorgt altijd
voor plaatsing van artikelen die wij hem aanleveren tbv de Stentor en/of Regiobode.
Rondvraag
Er wordt gevraagd of de Dorpsraad iets kan betekenen mbt de rotonde tussen Loenen en
Eerbeek. Deze rotonde ziet er nu wat verwaarloosd uit, en is daarmee absoluut geen
visitekaartje voor Loenen.
Vanuit de organisatie van Kunst met de grote L wordt hierop gereageerd; zij zijn onderling al
mogelijkheden aan het onderzoeken om hier op artistieke wijze verandering in te brengen.
Het parkeerprobleem aan het begin van de Loenerdrift wordt onder de aandacht
gebracht.Doordat er regelmatig bezoekers van het Loenense bos van deze parkeerplaats
gebruik maken, is er voor de bewoners regelmatig geen plek meer over. Dit is bekend bij onze
dorpsagent. Hij geeft aan naar een oplossing te zoeken. Dorpsraad houdt vinger aan de pols.
De varkensruggen aan de Beekbergerweg zorgen voor geluidsoverlast. ( met name
vrachtwagens raken er nog wel eens een paar) Dorpsraad wil graag een lijstje met namen van
personen die hinder ervaren, zodat we hiermee naar de gemeente kunnen. Wellicht is er een
geluidsvriendelijker oplossing mogelijk.
Presentatie LEN
De voorzitter van Loenen Energie Neutraal, André Zeiseink, geeft een update:
Loenen is winnaar geworden van de wedstrijd Energieke dorpen ! 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 waren de kern van het Loenense, winnende plan !
Een van de meest recente ontwikkelingen mbt Loenen Energie Neutraal is hun ondersteuning
van een duurzaamheidsproject bij de Tweede Stee:
Omdat De Tweede Stee in Loenen staat en omdat Zon op school helpt om de duurzaamheidsdoelen van Apeldoorn en Loenen te verwezenlijken, heeft de Stichting Loenen Energie
Neutraal toegezegd om het project daar waar nodig financieel te ondersteunen. Dit kan voor
een deel worden betaald uit de prijs van 200.000 euro die Loenen vorig jaar heeft gewonnen
in de wedstrijd Energieke Dorpen.
Door middel van het kopen van een zoncertificaat á 50 euro kan een ieder mee te helpen met
de financiering van de panelen. Voor elke ingelegde euro, legt de Provincie Gelderland er
ééntje bij, en de deelnemers krijgen hun inleg na 6 jaar terug, met rente, opgelopen tot 60
euro. In totaal moet de Tweede Stee 119 zoncertificaten ophalen, om het project
daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Voor de volledige informatie mbt LEN verwijzen we u naar hun website
www.loenenenergie.nl
Presentatie Natuurmonumenten
Wim Niemeyer, boswachter bij Natuurmonumenten geeft een leuke presentatie over de rol en
activiteiten van Natuurmonumenten in Loenen en omgeving. Hij vertelt dat
Natuurmonumenten meer dan 100.000 hectare prachtige natuur beheert. Van uitgestrekte,
robuuste natuur tot zeer kleine, maar vaak zeer waardevolle gebieden. Al die gebieden worden
door hen op maat beheert. Soms betekent dat niet of nauwelijks ingrijpen, soms betekent dat
juist regelmatig maaien of knotten om bijzondere leefgemeenschappen te behouden. Op die
manier behouden ze al die veelzijdige landschappen en de bijbehorende natuur die Nederland
zo kenmerken.
Ook verstrekt hij informatie over hun rol bij de Groote Modderkolk.
Bedrijvigheid op het erf. Boswachters vertrekken daar vandaan met belangstellenden voor
een excursie. Jongeren met een verstandelijke beperking vegen met zichtbaar plezier het erf
schoon. Een gezin loopt nieuwsgierig de potstal in. Bezoekers op het terras zien in de
weilanden een vos struinen, terwijl ze genieten van koffie met appelgebak. En op de
achtergrond is het geloei van brandrode runderen hoorbaar.
Dit is het beeld dat Natuurmonumenten voor ogen hebben met de Groote Modderkolk
Sluiting
Om 22.15 uur dankt Reinder iedereen voor hun komst en inbreng, en sluit daarmee de
vergadering.

