
Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Loenen 

Bruisbeek, 06 mei 2015 

 

Opening 

Om 19.45 opent Patricia Koopman de vergadering ivm afwezigheid van voorzitter Reinder 

Groenhof ( ivm zakelijke verplichtingen in het buitenland) Ook algemeen bestuurslid Leander 

Jonker is helaas verhinderd. Er worden verontschuldigingen aangeboden voor hun 

afwezigheid. 

Notulen vorige ledenvergadering                                                                                               

Er wordt verteld dat de notulen altijd persoonlijk opvraagbaar zijn bij de bestuursleden, of via 

de mailoptie op de website. Enkele punten uit de notulen worden nog even extra onder de 

aandacht gebracht: 

Het parkeerverbod aan de Loenerdrift; Dit is inmiddels opgeheven 

De rotonde tussen Loenen en Eerbeek: Loenense kunstenaars willen deze op artistieke wijze 

verfraaien, maar zijn hier nog niet aan toegekomen.  

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

Jaarverslag  

Aan de hand van het activiteitenoverzicht wordt toegelicht waar de Dorpsraad zich o.a. mee 

bezig heeft gehouden het afgelopen jaar, en welke bijeenkomsten zijn bezocht of ondersteund. 

De volgende activiteiten/bijeenkomsten worden benoemd: Energiefestival Ace for Energy, 

Loenen centraal tijdens Coda Project, Zwerfkeienroute, Schapenmonument, Picknicktafel en 

schommels Loenerdrift, Loenense wandel- en fietsroutes, Welkomstborden, Klompenpad, 

voorlichtingsavond website LoenenopdeVeluwe, Zorgoverleg, WSG Voorzieningen in de 

dorpen, bezoek B&W, Bestemmingsplan buitengebied, Contact Provincie, Nieuwbouw 

Loenen, Overleg Lomive, Contacten dorpsagent, Politieke Markt, Overleg Nieuws uut 

Loenen, Maandelijkse bestuursvergadering, Behandelen sponsorverzoeken, Dorpenplatform, 

Overleg Paardenmarkt. 

Financieel verslag 2014, begroting 2015  

Janneke presenteert de balans van het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar. Er zijn 

geen bijzonderheden. Namens de kascommissie neemt de heer W. Dikker Hupkes het woord. 

Op basis van de bevindingen bij de uitgevoerde controle stelt hij voor, mede namens 

mevrouw  C. Elders, om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

Mevr.M.Zoet stelt zich beschikbaar om Dhr. W.Dikker Hupkes op te volgen als 

kascommissielid voor volgend jaar. 

 

 



Bestuursverkiezing  

 

Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden. Wel wordt het bestuur uitgebreid met twee 

nieuwe bestuursleden. De heren de Zanger en van Dijk hebben sinds de vorige Algemene 

Ledenvergadering al vele werkzaamheden verricht als toekomstige bestuursleden. Ze worden 

hiervoor bedankt en treden vanaf heden officieel toe tot het bestuur. 

 

Update 

 

 Woningbouw 

Aan de Engelenweg ( voormalig Rabobanklokatie) is begonnen met het project 

Leeuwenburght. Er zijn inmiddels 6 van de 12 appartementen verkocht. 

 

Van project Sulvalda ( hoek Eerbeekseweg/Horstweg) is bekend dat er 4 van de 7 

appartementen verkocht zijn.  De woningbouwvereniging heeft besloten vier van de 

tien geplande huurwoningen te verkopen. Van die vier is er inmiddels 1 verkocht, en 

berust er op 1 een optie. 

 

Er is een informatieavond geweest mbt de nieuwbouwplannen aan het Hameinde. 

Over het algemeen zijn de reacties hierop positief. Een punt van aandacht is de 

ontsluiting. 

 

 Klompenpad 

Ten opzichte van de status van vorig jaar, zijn er zeer positieve ontwikkelingen te 

melden. Er is “achter de schermen” veel werk verricht, en als alles naar wens blijft 

verlopen, zal het Klompenpad aan het eind van de zomer worden geopend. De route 

zal ongeveer 10 km lang worden, met daarbij een doorsteek door het centrum van 

Loenen. Vanwege sponsoringen,subsidies en inzet van vrijwilligers, zal het pad geen 

kosten met zich meebrengen voor Loenen. 

 

 Uitkijktoren 

Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering werd benoemd dat de Zwerfkeienroute 

in ere hersteld zou worden, en dat deze wens ook geldt voor de Uitkijktoren. De 

zwerfkeienroute is 24 juli officieel geopend door wethouder Nathan Stukker, en 

sindsdien al door vele mensen met veel plezier bewandeld ! 

De Stichting Vrienden van de Loenense Bossen is erg actief om ook de Uitkijktoren 

weer in glorie te herstellen. Zij zijn al druk geweest met het oprichten van de stichting, 

het ontwerpen van de toren, het opmaken van een begroting, aanvragen van 

vergunningen, werven van subsidies etc.etc. Het betreft een project met nog vele 

“haken en ogen”maar  absolute kans van slagen.. 

 

 Zorg 

De Gemeente heeft in samenwerking met de Dorpsraad een Zorgteam opgericht in en 

voor Loenen, agv van de veranderende zorg sinds 1-1-2015. In het zorgteam in 

Loenen zitten afgevaardigden van de Huisartsenpraktijk, Maatschappelijk werk ( elke 

dinsdagmiddag spreekuur in de huisartsenpraktijk),Verian, Fysiotherapie Eerbeek ( 

Bruisbeek) en Loenen ( Pieterse, Corn Hendrikstraat), Beide kerken, de 

tandartspraktijk, de Dorpsraad, Pluryn, Sprengenland, Directie Spar, en een aantal 



vrijwilligers vanuit diverse Loenense verenigingen. Voor vragen/opmerkingen etc. 

mbt gezondheidszorg, kunt u zich tot een van hen wenden. 

 

 Nieuws uut Loenen 

Momenteel worden er 672 exemplaren digitaal verstuurd, en 400 geprinte exemplaren 

neergelegd bij de Spar en de Bruisbeek. Lomive en Dorpsraad betalen ieder 50% van 

de kosten voor de opmaak van Nieuws uut Loenen. De Gemeente heeft tijdelijk de 

printkosten op zich genomen, maar stopt hiermee per 1 juli. Dorspraad en Lomive 

willen het Nieuws uut Loenen, vanwege het grote succes, graag in stand houden, en 

beraden zich momenteel over de financiële haalbaarheid. 

 

Mededelingen 

 

 De Dorpsraad biedt dit jaar een (kosteloze) reanimatiecursus aan voor alle leden. 

Interesse hierin kan kenbaar gemaakt worden via dorpsraadloenen@outlook.com. 

Per mail, en het Nieuws uut Loenen, wordt men dan op de hoogte gehouden mbt 

cursusdata etc. ( deze moeten nog worden vastgesteld) 

 

 Er zijn nog Loenense vlaggen te koop. Ze zijn te bestellen middels een email aan de 

Dorpsraad en kosten € 20,00 per stuk. 

 

 Nieuwe Dorpsraadleden zijn van harte welkom! Het lidmaatschap bedraagt 5 euro per 

jaar. Men kan zich aanmelden via een email naar Dorpsraadloenen@outlook.com, via 

het betreffende formulier op onze website of persoonlijk via een van onze 

bestuursleden. Wanneer leden hun emailadres achterlaten, zal de Dorpsraad hen per 

email uitnodigen voor de volgende ALV, en zal men (hooguit enkele keren per jaar) 

geïnformeerd worden over actuele zaken etc. 

 

 De Dorpsraad is trots op alle loenenaren die zich inzetten om Loenen Leefbaar te 

houden, of zelfs leuker of mooier maken, en op de inwoners die er op een andere 

manier voor zorgen dat het prettig is om in Loenen te (blijven) wonen. Tijdens deze 

vergadering worden specifiek benoemd: Mevrouw D. Verheul, de heer van R.Ark en 

de heer W.Blom; zij zijn onlangs koninklijk onderscheiden voor de wijze waarop zij 

hieraan hun medewerking hebben verleend. 

 

 

Rondvraag 

 

Er wordt voorgesteld om enkele keren per jaar een “dorpscafe” te organiseren, in de vorm van 

bijvoorbeeld avonden waar kan wordt geluisterd naar elkaars wensen, ideeën, en eventuele 

problemen. Met elkaar kunnen we dan netwerken, en brainstormen over de mogelijkheden, en 

eventele oplossingen. 

Er wordt enthousiast op gereageerd. De Dorpsraad neemt het idee mee tijdens een volgende 

bestuursvergadering. 

 

Er wordt gevraagd of de Oliebollenactie nog wordt voortgezet. Deze is (succesvol) gehouden 

tbv het honderd jarig jubileum van OLTO, en zou kunnen worden overgenomen tbv een 

volgend initiatief. Een draaiboek e.d. zijn beschikbaar. 

 

mailto:dorpsraadloenen@outlook.com
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Mbt woningbouw wordt voorgesteld om contact met Sprengenland Eerbeek op te nemen. Er 

wordt bijvoorbeeld verwacht dat Loenenaren die nu zijn “uitgeweken” naar Eerbeek, wellicht 

terug zouden willen komen naar Loenen. Om o.a. hierover een beter beeld te kunnen vormen 

is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven.  

Dorpsraad Loenen heeft regelmatig contact met Sprengenland ( iig structureel tijdens het 

WSG ( Woon service gebied, netwerkbijeenkomsten) en zal hierop alert blijven. 

 

Presentatie LEN 

De voorzitter van Loenen Energie Neutraal, André Zeiseink, geeft een update: 

Loenen is in 2013 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 ! 

Loenen Energie Neutraal heeft inmiddels het oorspronkelijk gewonnen bedrag van 200.000 

euro volledig ingezet op duurzame projecten. Het aantal aanvragen overstijgt het beschikbare 

budget veruit, maar gelukkig is er onlangs de mogelijkheid geboden om extra budget aan te 

vragen. Daarmee kan de wachtlijst worden weggenomen én kunnen wellicht nog wat extra 

projecten worden gefinancierd. Daarvoor is een aanvraag van 240.000 euro extra budget naar 

de EU gegaan.                                                                                                                          

Daarnaast is er ook een aanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland. In het kader van de 

subsidieregeling Gelderse Maat is een aanvraag voor 160.000 euro gedaan voor duurzame 

projecten in Loenen. Hopelijk leidt minimaal één van de aanvragen tot aanvullend budget. 

Loenen gaat op 2 juni een deelcongres van het jaarlijkse VNG ( vereniging van Nederlandse 

Gemeenten) congres hosten, met als thema verduurzaming. Verwacht wordt dat er, net als op 

28 november vorig jaar met het europese bezoek, ca 100 burgemeesters en wethouders naar 

Loenen komen om te zien hoe we hier de verduurzaming aanpakken. 

Ook is LEN onder de aandacht gebracht via het programma “Ons huis verdient het”, met als 

thema verduurzaming van de energie-huishouding.  

Voor de volledige informatie mbt LEN verwijzen we u naar hun website 

www.loenenenergie.nl 

Presentatie Gemeente Apeldoorn 

Marion Vincken, Urban Planner bij de gemeente Apeldoorn, presenteerde de mogelijkheden 

mbt de subsidieregeling Landschapselementen.  

Om het buitengebied zo mooi en gevarieerd mogelijk te krijgen en te houden, verstrekt de 

gemeente Apeldoorn samen met Provincie Gelderland subsidie voor de aanleg van 

landschapselementen in Apeldoorn, buiten de bebouwde kommen. 

http://www.loenenenergie.nl/


Voorbeelden en voorwaarden e.d. vindt u op de website 

www.apeldoorn.nl/landschapselementen 

Sluiting 

Om +/- 22.10 uur wordt iedereen bedankt voor hun komst en inbreng, en daarmee de 

vergadering gesloten. 
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