
 

Notulen algemene ledenvergadering 2017 
Maandag 3 april in de Brink, aanvang 20.00 uur 

1. Opening               
 
Willem de Zanger opent de vergadering. Het is 20:00 en we beginnen. De zaal is goed gevuld. Willem 
heet alle aanwezige leden van harte welkom op deze avond. We beginnen met het toelichten van de 
agenda voor de avond. Daarnaast vertelt Willem over zijn rol als vervangende voorzitter op deze 
avond. Zoals iedereen weet heeft Reinder Groenhof een ongeluk gehad, waardoor hij niet aanwezig 
kan zijn vanavond. 
 
                                                                     

2. Notulen vorige vergadering (25 april 2016) 
 
De notulen van elke ledenvergadering zijn opvraagbaar via onze mail of via de website van 
Loenenopdeveluwe.info Onze vorige ALV was op 25 april 2016. Er wordt gevraagd of de aanwezigen 
nog op of aanmerkingen hebben op de vorige notulen. Niemand heeft op/aanmerkingen. 
 
Er wordt nog kort benadrukt dat, wanneer u vragen heeft of iets wil bespreken met het bestuur, u 
altijd van harte welkom bent in de bestuursvergadering. U moet dan wel van tevoren even mailen 
naar ons, zodat we tijd kunnen vrijmaken in de vergadering. Ons mailadres is; 
Dorpsraadloenen@outlook.com 
 

3. Jaarverslag            
 
Aan de hand van het overzicht op de PowerPointpresentatie wordt toegelicht waar de Dorpsraad zich 
o.a. mee bezig heeft gehouden het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd, maar we willen een aantal 
punten uitlichten: 
 

• Buurtapp           
De Buurtapp is een initiatief die ontstaan is om verhoogde veiligheid in de buurt te bereiken. Er zijn 
in verschillende buurten in Loenen al groepswhatsapps aangemaakt die het doel hebben om een 
oogje in het zeil te houden. Veel straten en buurten in Loenen zijn inmiddels voorzien. De app is 
bedoeld om verdachte situaties snel te signaleren. Het vergroot de alertheid en het 
saamhorigheidsgevoel. U zult deze buurten herkennen aan de groene borden die in sommige straten 
geplaatst zijn. Hier gaat de gemeente echter niet mee door. Er zullen hier wel alternatieven voor 
moeten komen, want het schrikt mogelijke inbrekers natuurlijk wel af. 

• Uitje ouderen Loenermark en Ereveld 
Het uitje van de ouderen is een succes. Ruim tachtig deelnemers.  Mede dankzij sponsoren en 
vrijwilligers. Ook dit jaar willen we wederom een middag organiseren. De datum staat op 12 mei. 
Verdere informatie volgt. 
 
 
 
 
 



• Kieveen, N786 
 
Het Kieveen is een lastig dossier. Het eerste bedrijf gaat naast de Sonac bouwen. In het laatste 
overleg met het college is vastgesteld dat ze hierachter staan. 
 
 

• Loenermark (Contract GLK, Apeldoorn, Loenen) 
Het duurt niet lang meer, dan wordt er een contract getekend m.b.t. de Loenermark. Dit contract is 
tussen het Gelders Landschap, Gemeente Apeldoorn en het dorp Loenen. 
 
                                                                                                                                      

4. Financieel verslag              
 
Janneke Tabor doet het financieel verslag. Wij steunen als Dorpsraad verschillende initiatieven. 
Janneke licht diverse zaken toe. 
 
Baten: de baten bestaan uit subsidie van gemeente en contributie van leden. De contributie is 
verhoogd, dus die post zal volgend jaar hoger zijn.  
 
Vraag: De contributie is verhoogd, hoe kan dit? 
Antwoord: dit is vorig jaar tijdens de ALV bepaald. Hier is over gestemd. Leden met een automatische 
incasso betalen voortaan eenmalig 7,50 per jaar. Leden die wij door middel van een brief moeten 
aanschrijven, betalen 10 euro.  
                                                     

5. Verslag kascommissie (MZ & J.Marks)        
 
De kascommissie bestaat uit Marian Zoet en Joop Marks. Het bestuur van de Dorpsraad wordt 
decharge verleend door de kascommissie. Marian is vertrekkend lid van de kascommissie. Wim 
Bouhuis neemt dit over voor de volgende keer. 
                      

6. Bestuursverkiezing Dorpsraad           
 
Janneke heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten , dus blijft Janneke Tabor 
bestuurslid.                            
 
                       

7. Rondvraag                                                                                              
                                   
Vraag: er zou iets over woningbouw verteld worden? 
Antwoord: Tijmen Buijs verontschuldigt zich, hij is vergeten dit punt aan te stippen tijdens zijn 
verhaal. Hij licht de huidige stand van zaken vervolgens toe.        
 
Aanvulling op de vraag: er vindt tevens archeologisch onderzoek plaats op het Hameinde. Woensdag 
19 april is er een open dag voor belangstellenden. 
 
Vraag: Er wordt geciteerd uit de notulen van de vorige ALV. Meneer Marks geeft aan dat zijn vrouw 
en hij al 3 jaar bezig zijn met automobilisten die te hard door de Horstweg rijden. Hij citeert uit de 
vorige notulen van de laatste ALV: ‘Wij als Dorpsraad zien dit probleem ook.’  Maar hij geeft aan dat 
er in zijn optiek niets gebeurt. De heer Marks wordt hier moedeloos van. Hij wil weten in hoeverre de 
Dorpsraad hiermee bezig is. 
 



Antwoord: Wij hebben hier uitgebreid met Steven Gerritsen, de wijkagent Theo Simmelink en 
anderen over gepraat. Het is op dit moment geen prioriteit voor deze partijen, maar dat klinkt een 
beetje kaal. Los hiervan is er gewoon bepaald dat de politie te weinig kan uitrichten.  
 
Steven Gerritsen aanvullend: de Horstweg is al jaren een aandachtspunt. Er zijn al vaak matrixborden 
aangebracht. Ook hebben we gekeken of er een drempel geplaatst kan worden in de Horstweg. Daar 
wilden de aanwonenden liever niet in mee. Ook een slinger is geen alternatief. Dit is teruggekoppeld 
aan de meneer in kwestie. Handhaving heeft nu eenmaal een zeer lage prioriteit. Dit geldt ook voor 
parkeren. Om het wel te kunnen prioriteren zal er breder draagvlak vanuit de bewoners van de 
Horstweg aangetoond moeten worden, voor snelheid beperkende maatregelen. Dit draagvlak is er 
tot op heden niet. Als ze toch iets willen, dan zullen ze handtekeningen uit de buurt moeten 
verzamelen. Dit voorstel is echter al gedaan, hier is niet op ingegaan. 
 
De heer Hein Reusken vraagt de aandacht voor het volgende: We willen graag een poule maken van 
diverse Loenenaren die als verkeersregelaar willen dienen. Tijdens diverse Loenense evenementen is 
het immers handig om gebruik te kunnen maken van deze groep mensen. Je kunt je hiervoor 
opgeven bij Hein Reusken, of door een mail te sturen naar de Dorpsraad. 
 

8. Pauze 
 

9. Zonnedorp Loenen         
 
Er zit ontzettend veel werk in het koersdocument. André Zeijseink is er vanavond om te vertellen 
over dit plan. Hij zou dit samen met Nynke Draisma doen, maar zij is helaas ziek vanavond. In een 
vogelvlucht laten we zien wat er allemaal gebeurd is. Voor gedetailleerde informatie en het complete 
koersdocument kunt u terecht op de website van Loenenopdeveluwe.info 
 
Tijdens het verhaal over het Zonnedorp is er gepraat over de volgende zaken: 
                                                      

 Uitleg koersdocument          
                             

 Huidige status 
 

 Toekomst pilot Zonnedorp 
 
Conclusie Zonnedorp: 
Er ligt een mooi en concreet plan voor ons. We willen graag aan de slag en we moeten dit met zijn 
allen doen. We zijn natuurlijk wel een beetje zoekende, want dat is altijd het geval met nieuwe 
dingen. Het dorp kan veel, maar niet alles alleen. We hebben de gemeente en de provincie, maar ook 
onze inwoners natuurlijk ook nodig. Uw mening telt. 
 
 

10. Afsluiting 
Willem sluit de vergadering af. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun komst. Naderhand is er tijd voor 
een drankje bij de bar. 

 
 

 



 

 

 


