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Verslag jaarvergadering Vereniging Hoenderloo’s Belang 4 maart 2019 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

29 aanwezigen, waaronder het voltallig bestuur en Rob Spelde (dorpscontactpersoon). De 

aanwezigheidslijst ligt bij de secretaris van de vereniging Hoenderloo’s Belang. 

2. Verslag jaarvergadering 2018 5 maart 2018: De leden hebben geen opmerkingen en daarmee is 

het verslag vastgesteld door de leden van de vereniging. 

3. Financieel jaarverslag 2018: 

De kascontrolecommissie heeft alle stukken gecontroleerd en akkoord bevonden. De voorzitter 

vraagt of er nog opmerkingen zijn op de jaarrekening 2018. Die blijken er niet te zijn. Hiermee 

verlenen de leden van de vereniging décharge aan het bestuur over 2018. 

4. Verkiezing kascontrolecommissie 2019:  

De heer M.  en mevrouw H. worden gekozen als kascontrolecommissie, ondanks dat mevrouw H. 

hiermee de 3-jaren zittingstermijn overschrijdt. Hiervoor wordt aan mevrouw H. ontheffing verleend 

door de leden van de vereniging.  

5. Verslag vereniging 2018: Hoenderloo in vogelvlucht: 

De voorzitter loopt het jaarverslag puntsgewijs na en geeft, waar relevant, een toelichting. Door een 

belanghebbende wordt gemeld dat de verlegging van de komgrens op de N804 aan de kant van 

Hoog-Baarlo door de gemeente Ede niet akkoord is bevonden. Dus daar blijft de komgrens 

ongewijzigd. Er wordt door een vraag gesteld over de Japanse Duizendknoop op zowel het 

grondgebied van de gemeente Apeldoorn en op het terrein van De Hoenderloo Groep. Dit wordt met 

regelmaat onder de aandacht gebracht van de gemeente, die hiervoor een aanvalsplan zou opstellen. 

Het probleem is ook onder de aandacht van de directie van DHG gebracht. En er wordt gemeld dat 

SATL binnenkort huis-aan-huis een stemwijzer voor Lelystad Airport ten behoeve van de provinciale 

verkiezingen verspreid. 

6. Wijzigingen bestuur: 

- aftreden Oskar van Zuiden: Na een groot aantal jaren neemt Oskar afscheid als penningmeester.  

De voorzitter bedankt Oskar voor zijn inzet en toewijding in de Dorpsraad en de Hoenderloo Fair. Na 

applaus van de leden overhandigt hij een pakket wijn aan Oskar. 

 

- aantreden John Troch: De leden gaan akkoord met de benoeming van John Troch als 

penningmeester van de vereniging Hoenderloo’s Belang. 

7. Wat verder ter tafel komt: 

A. Wim Wolfswinkel vertelt dat de Zuid-Veluwse vorm van het Nedersaksisch, wat gesproken wordt 

in Hoenderloo, als taal is aangemerkt en naar mening van Wim bewaard zou moeten blijven voor het 
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nageslacht in de vorm van woordenlijsten en opnames. Wim vraagt hoe de leden hier naar kijken. 

Iedereen die hiervoor belangstelling heeft, kan zich bij Wim melden.  

 

B. Klopt het dat de tandarts en de fysiotherapeut uit het dorp gaat vertrekken? Het lijkt erop dat de 

huur van Veldheim door Veluwonen is opgezegd. Er blijft dan 1 fysiotherapeut over bij de 

huisartsenpraktijk. De VHB zal navraag doen bij Veluwonen over de beweegredenen. De mail is 

dezelfde avond door de secretaris verzonden aan de directie van Veluwonen met verzoek om 

bevestiging en de beweegredenen en toekomstplannen met het complex Veldheim. 

 

C. Hoe zit het met de afvalcontainers? De voorzitter geeft een toelichting op de locatie voor de 

brengpunten en het beleid van de gemeente hierin. De nieuwe (kleine) grijze container is inmiddels 

gratis voor het dorp Hoenderloo. De kans op zwerfafval zal toenemen. Advies is om dumpingen te 

melden bij de Buitenlijn van de gemeente. 

D. Is de VHB bekend met bouwplannen bij camping Van Beek? De voorzitter geeft aan dat dit 

geruchten zijn, waarover wij geen informatie hebben ontvangen. 

 

E. De kwaliteit van de (rode) fietsstroken op de Krimweg en Miggelenbergweg is erg slecht. Daar 

moet op korte termijn iets gebeuren. De dorpsraad zal dit aan de orde stellen bij de gemeente 

Apeldoorn in combinatie met de plannen voor het Dorpshart. Daarnaast is de Dorpsraad samen met 

Bungalowpark Hoenderloo bezig om snelheidsbeperkende maatregelen aan het eind van de Krimweg 

te bewerkstelligen. 

F. Is het de bedoeling dat alle straten in Hoenderloo klinkers krijgen? Nee, dit is nu beperkt tot de 

Meester Gangelweg en de Speldermarkweg. Mogelijk dat bij een eventuele herinrichting van het 

Dorpshart ook voor een klinkerbestrating wordt gekozen.  

 

8. Terugkoppeling resultaten enquête Het Nieuwe Initiatief: 

Paul de Jongh geeft een toelichting op de resultaten van de enquête. Deze worden ook eind deze 

maand gepubliceerd in De Nieuwe Plaggensteker. 

9. Presentatie Dorpshart: 

De voorzitter licht toe hoe de plannen voor het Dorpshart tot stand zijn gekomen en welke route 

(bewust) is gekozen. Er wordt over het algemeen positief op gereageerd. Na een discussie over een 

aantal onderwerpen is de conclusie dat de leden de plannen ondersteunen en dat het bestuur van 

VHB hier mee verder kan gaan. Zodra duidelijk is dat het levensvatbaar is, dan zal nadere publicatie 

plaatsvinden via De Nieuwe Plaggensteker en zal er een inloopavond georganiseerd worden. 

 

Afsluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een 

drankje.  


