Notulen algemene ledenvergadering 2016
1. Opening
Omstreeks 20:00 opent Reinder Groenhof de vergadering. Hij heet alle aanwezige leden van
harte welkom op deze avond. Reinder licht de agenda kort toe.

2. Notulen
Er wordt begonnen met de notulen. 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 extra onder de aandacht gebracht:
In de rondvraag kwam het idee naar voren om een dorpscafé te beginnen. Er is hier voor
overlegd binnen het bestuur. (intern binnen bestuur is dubbel) Reinder geeft aan dat er op
diverse andere manieren gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan, en laat weten dat
iedereen die iets met de Dorpsraad wil bespreken hiervoor ( na overleg hierover met het
secretariaat m.b.t. de planning) altijd welkom is op onze bestuursvergaderingen.
Marion Vincken- presentatie van de gemeente Apeldoorn (landschapselementen)

3. Jaarverslag 2015
*Aan de hand van het activiteitenoverzicht wordt toegelicht waar de Dorpsraad zich o.a mee
bezig heeft gehouden het afgelopen jaar..
*Sponsorverzoeken
*Betrokkenheid zorgoverleg
*Politieke markten
*Bezoek wethouders en burgemeester
*Provincie
*Woonservice gebied
*Steven Gerritsen- contact
*Domivé overleg één maal per jaar.
*NUL ondersteunen wij van harte
*Theo Simmelink
*Welkomstborden- Sytha & Esther – Loenen op de veluwe.info
*Klompenpad
*Nieuwbouwprojecten
*N786 – Jerry Heezen contactpersoon
*Reanimatiecursus

4. Financiën
Janneke Tabor licht de begroting van de Dorpsraad toe. Wij ondersteunen verschillende
initiatieven waaronder:
Projecten:
Klompenpad
LEN
Uitkijktoren
Reinder voegt hieraan toe dat iedereen in aanmerking kan komen voor een subsidie. Er is een
aanvraagformulier op de website. Er is een verdeling in verschillende groepen waar wij een
bestemming aan geven.

5. Verslag kascommissie
Er wordt ons decharge verleent. Marian Zoet en Corrie Elders vormden dit jaar de
kascommissie. Joop Marks neemt de taak van Corrie voor het komende jaar over.
Contactgegevens:
jmmarks@online.nl
Tel: 055-5052362
Reinder Groenhof vertelt dat we een contributieverhoging voorstellen. Van €5 naar 7,50 bij
een incasso. Van €5 naar €10 bij overschrijving. Reinder vraagt de aanwezigen om aan te
geven of ze het hier mee eens zijn. Niemand is hierop tegen.

6. Bestuursverkiezing
Tom Gorsseling en Leander Jonker treden beiden af. Dit is hun laatste ALV. Reinder
heeft een persoonlijk dankwoord voor beide heren voorbereid.
Reinder Groenhof stelt voor om Tijmen Buijs als bestuurslid aan te melden. Hier is
geen van de aanwezigen in de zaal op tegen.
7. Loenen Zonnedorp
Al enige tijd is er een groep in Loenen actief om een toekomstvisie te maken.
Vertegenwoordigers van Lomivé, de Dorpsraad, Nieuws uut Loenen, de Brink, het Zorgteam
Loenen, vv Loenermark, LEN, raadslid Apeldoorn, Olto, Oranjevereniging, de VCL en enkele
inwoners van Loenen hebben met elkaar nagedacht over de toekomst van ons mooie dorp.
Om als Dorpsraad alleen aan de slag te gaan in Apeldoorn en iets te veranderen aan de richting
van de toekomst van ons dorp, leek een haast onmogelijke taak. Vandaar deze bredere aanpak.
De thema’s die we met elkaar besproken hebben waren:
•• Zorg & Communicatie ( Nieuws Uut Loenen + www.loenenopdeveluwe.info)
•• Wonen, dorpshart en duurzaamheid
•• Ondernemen in Loenen
•• Toerisme en “ons bos”

Deze thema’s zijn verdeeld in kleinere onderwerpen, zoals groen, kunst, de uitkijktoren in de
Loenermark etc. en zullen andere belangrijke zaken (jeugd, de agrarische sector) op korte termijn
besproken worden.Een van de belangrijkste doelen is het welzijn van de bewoners uit Loenen te
waarborgen, waarbij duurzaamheid een belangrijk punt is voor zowel jeugd, ondernemers en
ouderen, en de natuur van ons dorp niet vergeten is en wordt!
Met de Gemeente Apeldoorn is afgesproken om tot een overeenkomst te komen om dit doel
zoveel mogelijk te waarborgen.
Binnenkort zullen alle betrokken partijen u nader informeren over de plannen en zullen we
gesprekken en uitkomsten mede via de media communiceren en met elkaar bespreken.

Uw mening zal nadrukkelijk gevraagd worden zoals in een goede democratische overeenkomst
verwacht mag worden.
De Gemeente vindt de uitkomst van de Loenense plannen zo belangrijk dat ze deze plannen als
basis zullen gaan gebruiken voor hun nieuwe kijk op de wijken en dorpen in en rond Apeldoorn.

Er is door ( Partijen) een dorpsvisie opgesteld. Willem de Zanger licht dit initiatief toe. Hoe
houden we het dorp leefbaar? Er zijn door deze partijen een aantal doelen opgesteld.
Vraag vanuit de zaal: tijdspad? 5 jarig plan. Op zijn vroegst kan er vanuit GA volgend jaar pas
iets vrijkomen. Loenen wil bv graag een dorpshart
Vraag van Reinder: is er een concreet voorbeeld van een project dat lang duurt?
De N786 is een goed voorbeeld. Dit is een langdurend project met veel problemen. Er moet
echt wat gebeuren, maar het is een lange termijnproject.
VvLB: Uitkijktoren- veel geld voor nodig, die staat er ook niet over één jaar.
Vraag Arend-Jan: waar moet het dorpshart gesitueerd worden? Eerste instantie huisje
Rietberg, maar hele Kempe is nu wellicht in beeld. Van Hagen tot de Brink. Dit kan nog wel 10
jaar duren.

8. Mededelingen
Tom Gorsseling vertelt over een aantal losstaande mededelingen.
 Loenense vlaggenactie
 Vlaggen 4 mei – Alle loenenaren de vlag halfstok op 4 mei. Ereveld wordt
aangedaan door Mark Rutte
 Proef digitale aangifte- Theo Simmelink – 28 april
 Verkeersveiligheid rond scholen- 10 mei wijkcentrum dok zuid Apeldoorn
 Reanimatiecursus- voor volgend jaar weer aanmelden
 Loenense Moandag- zoeken vrijwilligers

9. Update woningbouw
Loop van de bevolking- nagenoeg al jaren weinig beweging in komst en vertrek.
Vraag over het Hameinde: er is toch al een bestemmingsplan ingediend?
Leander: De ontwikkelaar heeft geproefd dat er behoefte is aan betaalbare woningen. Er is
geen officieel bestemmingsplan ingediend.
Eerdaags zijn er gesprekken met de Woningbouw. Zij hebben het idee dat er weinig
ingeschreven wordt (door Loenenaren) op woningen, vanuit het Loenens beeld worden deze
woningen juist snel gegeven aan mensen van buitenaf. Loenenaren krijgen het idee dat ze
toch geen kans maken.
Vraag: de Ruijter hoofdweg 12- dit is nog actueel.
Vraag mbt ‘Jeugdhuis verhaal’ : Er zijn gesprekken geweest, maar dit staat in de ijskast.
Marian zoet: wat er gebouwd wordt in Loenen: veel enkele plannetjes (duurdere huizen)
pakken contigent weg.
Leander: deze particuliere initiatieven . contigenten zijn bepaald. Er is afstemming met
gemeente en er is een ander beleid in. Initiatiefnemer moet nu ook kunnen aangeven dat er
daadwerkelijk belangstelling is.
Voorbeeld: Eikenboom, daar zouden een aantal woningen kunnen komen. Doelgroep
(ouderen/jongeren) moeten dit wel kunnen bekostigen.
Harry: vervallen gebouw tegenover mijn huis (oude melkfabriek). – Dorpsraad kan hier in
ondersteunen omdat gemeente en ondernemer elkaar vaak niet goed begrijpen.

10. Update Kieveen
Industrieterrein Kieveen heeft code Oranje gekregen. Dit betekent dat er alleen verder wordt
ontwikkelt, indien bedrijven hier concreet interesse in tonen. Als iemand hierin geinteresseerd is,
kan de Dorpsraad hen in contact brengen met de gemeente ( en hen helpen “herinneren” aan de
betekenis van code Oranje).

Bestemmingsplan Kieveen is agrarisch- dit zou gewijzigd moeten worden.

Vraag:Is de uitweg al beklonken?
Nee, bedrijven langs het bestaande kieveen bouwen. Reinder kan hier niet teveel over zeggen.

11. Rondvraag
-

Hoeveel leden zijn er? Antwoord: 673
Esther: hoe gaan jullie dit ledenaantal vergroten?
Antwoord: Jongeren betrekken & publiceren wat wij doen: mensen betrekken.

-

Arend-jan: is er geen termijn voor het uitnodigen van de leden? 14 dagen , dit was
vorig jaar ook het geval.
Antwoord: Ja dit is korte termijn. Wij gaan dit volgend jaar eerder doen.

-

Meneer en mevrouw Marks:
Wij wonen aan de Horstweg en hebben last van de snelheid waarmee auto’s langs
ons huis rijden. Wij hebben stappen ondernomen, maar niets lijkt te helpen. Nu
hebben wij de gemeente aangeschreven. Leest brief voor. Bij metingen zijn
snelheden van 90 km/h gemeten. De wijkagent heeft aangegeven dat zijn prioriteiten
ergens anders liggen. Er is geen handhaving en er wordt niet gecontroleerd. Dringend
verzoek om actie te ondernemen.

-

Antwoord vanuit DR: Wij zien dit probleem zelf ook. Er zijn maatregelen getroffen
(drempels), maar het effect hiervan lijkt weinig uit te halen. Reinder Groenhof heeft
hier geen antwoord op. We moeten dit nogmaals onder de aandacht brengen. Het is
ook verstandig om 10 mei naar Apeldoorn te gaan.

-

Concrete zorg van deze mensen: 4x per dag komen er moeders met kinderen langs.
Het is niet de vraag of het fout gaat, maar wanneer?

-

Steven Gerritsen reageert hier op: de metingen waren in 2014. Het speelt al lang. Op
de weg staan nu markeringen en er komen regelmatig matrixborden. (3 e kwartaal
juli-oktober). Belijning kan niet in de winter aangebracht worden, maar dit is echter
wel toegezegd. Er zou nog een extra drempel kunnen worden aangebracht in de
flauwe bocht, maar deze zal dan voor de deur van mensen komen te liggen. Achter
de schermen gebeuren wel degelijk dingen. U kunt binnenkort een reactie van de
burgemeester verwachten.

pauze

12. Presentatie Klompenpad
Gerry van den Beld vertelt als een van de vrijwilligers over het succesvolle Loenense
Klompenpad. Ze bespreekt de route en laat foto’s zien van verschillende mooie plekjes die langs
de route te bewonderen zijn. Het Loenense Enkenpad is een rondwandeling van 11 kilometer
langs sprengbeken, over enken en door bos in het prachtige buitengebied van Loenen op de
Veluwe. Het Loenense Enkenpad is het 79ste Klompenpad.
Gerry sluit af met een gedicht over het Loenense Enkenpad, geschreven door een enthousiaste
wandelaar.

13. Presentatie Vrienden van de Loenense Bossen
Reinder Groenhof kondigt Gerrit van de Sprenge aan als spreker. Gerrit gaat een verhaal
vertellen over de stichting. o.a. de doelstellingen van de stichting komen aan bod.
De belangrijkste doelen van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen zijn:




Het zoveel mogelijk open houden van de Loenense bossen.
Het instandhouden en/of in ere herstellen van de cultuurhistorische waarden, zoals
bijvoorbeeld de Uitkijktoren.
Het bewaren van de grote diversiteit van de flora en fauna. Het is belangrijk dat de
prachtige heidevelden behouden blijven en dat de historie van het bos goed beschreven
wordt en toegankelijk blijft.

De in ere herstelde Zwerfkeienroute is een groot succes. Veel wandelaars hebben al van de
mooie route genoten. Enthousiaste vrijwilligers hebben de eerste Stenen Bank met veel
enthousiasme op een van de mooiste punten van de Loenermark gerealiseerd. Ook hebben ze op
twee parkeerplaatsen de banken en picknicktafels opgeknapt.

14. Sluiting
Reinder bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij benadrukt nogmaals dat de leden altijd
welkom zijn op de bestuursvergadering, mits ze dit even van tevoren aangeven via de e-mail.

