
Notulen algemene ledenvergadering 2018 

Donderdag 12 april in de Brink, aanvang 19:30 uur 

1. Opening  
Willem de Zanger opent de vergadering. Het is 19:30. Hij blikt terug op afgelopen jaar en haalt 
een aantal momenten aan die belangrijk zijn geweest voor onze vereniging en ons bestuur. 
Willem neemt vervolgens de agenda voor de avond door. Er zijn ongeveer zo’n veertig leden 
aanwezig vanavond. 

 

2. Notulen vorige vergadering  
3 april 2017 was de datum van onze vorige ledenvergadering. Bryan doet het woord als 
secretaris. Hij geeft aan dat de notulen van elke ledenvergadering opvraagbaar zijn via onze mail 
of via de website van Loenenopdeveluwe.info 
 
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 
 
Opmerking uit de zaal: is het een idee om ons (leden) een week voor de ALV te mailen dat de 
notulen op de website van Loenenopdeveluwe.info staan? 
 
Dit gaan we doen. 
 

3. Jaarverslag  
Bryan neemt het jaarverslag door in vogelvlucht. Er is een flinke agenda, dus er wordt 
beknopt verteld hoe ons afgelopen jaar eruit heeft gezien. In de PowerPointpresentatie staat 
een opsomming van de belangrijkste punten. 
 

4. Financieel verslag 
Janneke doet het financieel verslag. Ze licht een aantal dingen toe en geeft aan dat we een 
positief resultaat hebben in 2017. 
 

5. Verslag kascomissie 
Afgelopen jaar bestond de kascomissie uit Joop Marks en Wim Bouhuis. Wij als bestuur 
horen graag wat de bevindingen zijn van deze heren. Meneer Marks geeft aan dat het 
bestuur decharge wordt verleend. Meneer Marks is aftredend. Het publiek wordt gevraagd 
wie het dit jaar op zich wil nemen. Gerrit vd Sprenge neemt het op als nieuw kas 
commissielid. 
 

6. Rooster van aftreden 
Op het moment dat het Zonnedorpplan door het college is, gaan er dingen veranderen voor 
de Dorpsraad. De huidige vorm waarin het bestuur nu staat, zal veranderen. 
 

7. Mededelingen 
Willem vertelt kort over het Zonnedorp. De projecten zijn rond, maar het moet nog financieel 
onderbouwd worden. In het kader van zelfredzaamheid zijn wij druk bezig om een groot 
aantal zaken ook zelf te kunnen ondernemen. 
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Opmerking uit de zaal: vraag over te hard rijden in de straat en door het dorp  
 
Theo Simmelink heeft toegezegd dat het plan met kinderen die hardrijders waarschuwen, erg 
concreet is. Wij als Dorpsraad zullen Theo hier nogmaals op attenderen. 
 
 
Glasvezel in het buitengebied. Wanneer meer dan 50% van de huishoudens zich aanmeldt, 
dan zal de glasvezel bundel plaatsvinden. Meer info, zie e-mail S.Gerritsen. De gemeente 
zoekt ambassadeurs. Er is ook een ambassadeursavond gepland. Meer informatie hierover 
staat op onze Facebookpagina. 
 
Vraag uit publiek: wat is buitengebied? 
Antwoord:  Alles wat geen COAX heeft en buiten de bebouwde kom ligt. 
 

8. KOFFIEPAUZE 
 

9. Eerste spreker: verhaal Hansjurgen Heinen – LEN 
Verhaal over Loenen Energie Neutraal 
- virtuele powerplant 
- zie PowerpointPresentatie 

 
Tweede spreker: verhaal van Gerrit van der Sprenge -  SVLB 
Verhaal over de Stichting Vrienden Loenense Bossen 
- Voornaamste doelstellingen 
- Behaalde doelstellingen/ reeds gerealiseerd 
- Voorapeldoorn.nl is crowdfundingplatform 
-  

 
Derde spreker: verhaal van Willem van Vliet- Rentmeesterschap GLK 
Verhaal over Rentmeesterschap 
- ‘Ons aller Loenermark’ gemeenschappelijke gronden 
- Erfpachtovereenkomst Loenermark ‘93’ uitgegeven onder speciale voorwaarden 
- Instandhouding cultuurhistorisch landschap (openhouden van heide) 
- Erfpacht loopt dit jaar af. Gemeente Apeldoorn wil een nieuwe overeenkomst aangaan. 

GLK ook, voor aankomende 25 jaar. 
 

10. Rondvraag 
 

- Bloembakken? – Ja puntvormige bakken komen rond mei 
- Groenplan- €100.000 voor de dorpen in Apeldoorn. Dien iets in en wellicht wordt 

het opgepakt. Voorwaarde: in de volle grond! 
 
Theo Simmelink is na de pauze aangesloten. Vraag uit publiek over snelheid door het dorp. 
Wanneer wordt er gehandhaafd? Of wanneer wordt het plan met de waarschuwende kinderen 
uitgevoerd? 
 
Antwoord van Theo: Snelheid heeft in de totale gemeente geen prioriteit. Vanuit zowel de school als 
de wijkagent kwam de vraag, kunnen we iets samendoen? Theo heeft aangegeven hiervoor open te 
staan. Snelheid terugbrengen is hoofdprioriteit. Theo geeft aan dat bewoners zelf het hardst rijden 
binnen hun dorp.  
 



 

11. Afsluiting 
 


