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Jaarverslag vereniging Hoenderloo’s Belang: Terugblik op 2019  

Het bestuur bestond in 2019 uit:  
Werner Ludwig   voorzitter 
John Troch   penningmeester 
Paul de Jongh   secretaris 
Ilja Hengeveld   algemeen lid 
Naomi Jansen   algemeen lid (afgetreden in 2019) 
Frank Daemen   algemeen lid 
 
Daarnaast was de dorpscontactpersoon Rob Spelde standaard als deelnemer aanwezig bij de 
vergaderingen van de vereniging. 
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste projecten en thema’s waar onze 
vereniging in 2019 zich voor heeft ingezet en/of financieel heeft gesteund. 
 
Aanpassingen provinciale wegen N804 en N304 
De werkzaamheden aan de N804 zijn in het najaar van 2019 uitgevoerd. Daarmee is dit dossier 
gesloten. De nog resterende werkzaamheden aan de N304 zijn gepland in het voorjaar van 2020. Wij 
verwachten daar geen problemen meer. Inmiddels is de communicatie vanuit de provincie 
aanzienlijk verbeterd na de interventie vanuit diverse dorpsraden.  
 
Jongerenhuisvesting 

Een groep jongeren heeft besloten de vereniging Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(CPO) 

Hoenderloo op te richten om in eigen regie een aantal jongerenwoningen te bouwen. De plannen 

waren in een vergevorderd stadium en er werd gekoerst op een start van de bouw begin 2020. 

Helaas hebben zij door de bouwstop als gevolg van de stikstofproblematiek weinig voortgang 

kunnen realiseren. 

Het Nieuwe Initiatief 

Onder de naam Het Nieuwe Initiatief werken een groep vrijwilligers uit Hoenderloo samen. Zij zetten 

zich actief in om de leefbaarheid voor alle inwoners te versterken door het ondersteunen en 

opzetten van initiatieven waarbinnen ontmoeten centraal staat. Het Nieuwe Initiatief is dus door en 

voor Hoenderlooërs.  

 

In januari 2019 is gestart met een inloopochtend op vrijdag in het Dorpshuus. Gedurende het jaar 

zijn de activiteiten uitgebreid: op maandagen wordt ’s ochtends in het Dorpshuus en ’s avonds in IKC 

Hei & Bos yogalessen verzorgd. Ook is handwerken als activiteit toegevoegd aan de inloopochtend 

op vrijdag. In 2019 waren er een vrijetijdsbeurs, een stekjes-ruilmarkt en een oogst-ruilmarkt.  

Eens per kwartaal organiseren wij een lunch voor alle inwoners. Op de eerste editie van 1 september 



2 
 

kwamen 80 inwoners af. Een grote en geslaagde happening. Vanaf januari 2020 wordt er op 

dinsdagmiddag in het Dorpshuus een spelletjesmiddag georganiseerd.  

 

Naast al deze activiteiten werd Het Nieuwe Initiatief ook volop onder de aandacht gebracht door 

nieuwsbrieven, De Nieuwe Plaggensteker, berichten op Facebook en de website Hoenderloo.nl en 

deelname aan de kermisoptocht en de Hoenderloo Fair.  

 

De start van Het Nieuwe Initiatief is gefinancierd door de vereniging Hoenderloo’s Belang. Vanaf 1 

mei 2019 heeft HNI op grond van de subsidieregeling Burgerinitiatieven een subsidie van de 

provincie Gelderland ontvangen. Hierdoor kunnen wij de activiteiten tot eind 2020 uit blijven 

voeren. Over de periode daarna is HNI in overleg met de gemeente Apeldoorn en de provincie 

Gelderland.  

Glasvezel in buitengebied 

Na jaren van onzekerheid of het buitengebied van Hoenderloo de beschikking kon krijgen over 

glasvezel, is het in 2018 gelukt om de aanleg van glasvezel bevestigd te krijgen. Volgens de laatste 

planning zullen alle adressen die zich hebben aangemeld, uiterlijk februari 2021 worden aangesloten 

op een glasvezelnetwerk.  

Groenonderhoud in eigen beheer 

In februari ondertekenden wethouder Cziesso en voorzitter Werner Ludwig de 

(meerjaren)overeenkomst voor het groenonderhoud in eigen beheer van de Dorpsraad. Hierover 

heeft de Dorpsraad met De Hoenderloo Groep afspraken gemaakt. In 2019 is het onderhoud weer 

door DHG zelf uitgevoerd. Door de ontwikkelingen rond DHG is het onduidelijk wat deze 

ontwikkelingen betekenen voor de afspraken rond het groenbeheer voor 2020 en volgende jaren.  

Vliegroutes Lelystad Airport 

Eind juni 2017 werden de beoogde vliegroutes van Lelystad Airport bekend. De opening van Lelystad 

Airport is gepland in april 2019. In 2018 was al besloten om de opening van Lelystad Airport uit te 

stellen. Het verzet van de inwoners is toegenomen en de steun vanuit de plaatselijke en provinciale 

politiek is verworven. De stemming is omgeslagen naar “moet Lelystad Airport überhaupt nog 

open”? Dit mede door de in 2019 ontstane discussie over de uitstoot van stikstof boven Natura 2000 

gebieden (o.a. De Veluwe). Hiermee is een extra argument ontstaan om de opening van Lelystad 

Airport te betwisten. 

Seniorentocht 

Ook dit jaar heeft de VHB financieel bijgedragen aan de seniorentocht, waardoor ruim 60 senioren 

een onvergetelijke dag hebben beleefd. 

 

Hoenderloo Fair  

Ook was er weer een Hoenderloo Fair. Door nieuwe vrijwilligers werd een aantrekkelijke bezetting 

qua standhouders geregeld. Deze editie van de Hoenderloo Fair werd, ondanks het slechte weer, 

goed bezocht en gewaardeerd. Net als voorgaande jaren eindigde hier ook de HoenderRit, een 

prachtige toertocht van oldtimers. 

Museum “De kleine Arcke” 

Op 30 september 2017 is het museum: ‘De kleine Arcke’ geopend. Het museum is een 
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samenwerkingsverband tussen de Pluryn-locatie De Hoenderloo Groep, onze vereniging en vele 

vrijwilligers uit het dorp Hoenderloo. In 2019 is De kleine Arcke iedere tweede zondag van de maand 

geopend geweest van 11 tot 15 uur met diverse interessante sprekers en kunstenaars. Ook voor 

2020 wordt weer een interessant programma verwacht. Zie voor meer informatie 

www.museumdekleinearcke.nl 

Wandelhart 

In 2018 zijn ideeën uitgewerkt om het wandelen rond Hoenderloo te bevorderen. In de ideeënfase 

was de VHB hier bij betrokken. In 2019 is als proef voor de gemeente Apeldoorn een 

wandelknooppuntennetwerk rond Hoenderloo uitgerold. Helaas is de VHB hier niet meer bij 

betrokken. 

 

Dorpshart 

In de vergadering met de afvaardiging van de gemeenteraad zijn eind november de plannen 

gepresenteerd voor een gefaseerde aanpak voor het meer aantrekkelijk maken van het 

centrumgebied van Hoenderloo en de parkeer- en verkeersdruk op de Krimweg te verbeteren.  

Wij zijn hierover in overleg met meerdere belanghebbenden. 

Dreigende sluiting De Hoenderloo Groep 

In november werd duidelijk dat zorginstelling Pluryn het voornemen heeft om DHG (in Hoenderloo 

en de Kop van Deelen) te sluiten. De jongeren en medewerkers worden herplaatst naar andere 

instellingen in Nederland. Het heeft een schok in het dorp veroorzaakt. De verbondenheid tussen 

het dorp Hoenderloo en DHG is sterk, mede door de diverse samenwerkingen in de afgelopen jaren. 

Een mogelijk vertrek van DHG heeft niet alleen grote impact op de betreffende jongeren en de 

medewerkers van DHG. Ook het dorp Hoenderloo zal hier grote nadelen van ondervinden. Zo komt 

door een mogelijk vertrek de huisartsenzorg in Hoenderloo onder zware druk te staan. Daarom 

pleiten wij als VHB/Dorpsraad primair voor het behoud van DHG in Hoenderloo en secundair het 

behoud van de zorgfunctie van het terrein van DHG in Hoenderloo. Wij blijven de ontwikkelingen 

kritisch volgen. 

Belangenbehartiging 

De Dorpsraad neemt deel aan het Dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn. Hier is o.a. 

gesproken over de aanpassingen in het afval-inzamelbeleid, de plannen om binnen de 

gemeentegrens van Apeldoorn zonneparken en windmolens aan te leggen en de ontwikkelingen 

rond welzijn en zorg. Een belangrijk thema was de Verordening voor wijk- en dorpsraden.  

De gemeente stond een ander model voor zowel de zeggenschap als de financiering van de dorps- 

en wijkraden. Hierover is in 2019 vaak overleg geweest met wethouders en ambtenaren, en heeft er 

toe geleid dat de dorpen een alternatief model hebben uitgewerkt en nu hebben teruggelegd bij de 

politiek. Naar verwachting wordt hierop in het voorjaar van 2020 een politiek besluit genomen.  

 

Tot slot onderhoudt de Dorpsraad op regelmatige basis contacten met de besturen van ’t Dorpshuus 

en de Hoenderlose Zakenvereniging. Ook hebben wij jaarlijks overleg met het bestuur van het 

Nationaal Park de Hoge Veluwe en de Stichting Huis Deelerwoud.  

In samenwerking met de HZV wordt door de vereniging de website www.hoenderloo.nl beheerd. Dit 

geldt ook voor de activiteitenborden bij de toegangswegen naar Hoenderloo. 

http://www.museumdekleinearcke.nl/

