Jaarverslag vereniging Hoenderloo’s Belang: 2020 in vogelvlucht
Samenstelling bestuur in 2020
Het bestuur bestond dit jaar uit:
Werner Ludwig
voorzitter
Rob Spelde
secretaris
Ilja Hengeveld
penningmeester
Frank Daemen
algemeen bestuurslid
Rowan Mulder
algemeen bestuurslid
John Troch
algemeen bestuurslid
Margriet Schol
inkomend bestuurslid
Margriet Schol heeft veel vergaderingen bijgewoond om te ervaren of ze lid van Hoenderloo’s
belang zou willen worden.
Het jaar 2020 gaat de boeken in als het coronajaar, aangezien in maart Covid-19 toesloeg in de hele
wereld en dus ook het leven ingrijpend heeft aangepakt in Hoenderloo. Het jaar werd gekenmerkt
door activiteiten die niet door konden gaan en ook de vergaderingen van Hoenderloo’s Belang
konden een aantal keren niet doorgaan. Het heil werd vervolgens gezocht in online-vergaderingen,
al werd (wordt) dat niet als zo prettig ervaren. Noodzakelijk waren ze zeker wel en iets is beter dan
niets.
Afgelast
Door corona was 2020 een heel ander jaar dan anders en vonden er geen activiteiten plaats. Zo
hebben de Seniorentocht, een activiteit die valt onder de paraplu van Hoenderloo’s Belang en die
dan ook bijdraagt in de kosten, en de Hoenderloo Fair (waarin Hoenderloo’s belang ook financieel
bijdraagt indien nodig) helaas niet door kunnen gaan.
Hoenderloo Groep
Het feit dat Pluryn voornemens was om hun locatie de Hoenderloo Groep te gaan sluiten en het
complete terrein te gaan verkopen sloeg eind 2019 in ons dorp en bij de gemeente Apeldoorn in als
een bom. Het gaf veel onrust onder personeel, jongeren en vaak oud-personeel, die nog op het
terrein wonen. Meerdere protesten hebben plaats gehad en de toekomst van het terrein liep als een
rode draad door 2020. Het terrein beslaat immers ongeveer 1/3 van het dorp. Er hebben veel
gesprekken over plaats gevonden en we hebben geprobeerd geruchten en feiten te scheiden om
duidelijkheid te creëren. Als inwoners hulp nodig hadden van de dorpsraad hebben we dat zoveel
mogelijk gegeven. Zo heeft H.B. ook geholpen in gesprekken over de kunnen blijven wonen op het
terrein van de permanente bewoners.
Een bijeenkomst van de gemeente over DHG op 15 september in ’t Dorpshuus was heel snel vol en
die van 30 september kon niet doorgaan door de lock-down. De bijeenkomst van de 15e was goed
georganiseerd, maar haalde niet echt de onrust bij vele weg over wat er met het terrein zou gaan
gebeuren.
Eind december werd bekend dat DVG uit Apeldoorn het deel van het terrein van Pluryn had gekocht.
De delen van de gemeente (scholen en sporthal) worden begin 2021 verkocht. Ten tijde van dit
schrijven is bekend dat dat aan de Emmagroep is verkocht. H.B. is actief met beide partijen in
gesprek om te waarborgen dat dit grote deel van het dorp niet van karakter verandert, dat het
onderdeel van het dorp blijft en dat huidige bewoners er kunnen blijven wonen. Maar het
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belangrijkste is dat we proberen de inwoners van Hoenderloo mee te laten praten ver de toekomst
van het terrein.
Weiland voor Heldringkerk
Het weiland voor de Heldringkerk is enkele jaren geleden verkocht aan een projectontwikkelaar en
wat hij er mee wilde was lang niet duidelijk. Dit jaar werd dat duidelijk toen bleek dat er al
tekeningen waren voor de bouw van maar liefst 20 huizen op deze plek. In november gaf dat zeker
enige onrust toen iemand de buurt in ging met de mededeling de nieuwe buurman te zijn. De
ontwikkelaar wilde ook in gesprek met Hoenderloo’s Belang, maar die had het standpunt dat er
nergens over te praten valt wat betreft woningbouw op die plek. H.B. heeft uiteraard contact
gezocht met de gemeente voor een gezamenlijk standpunt en dit is uitgebracht in een brief waarin
vermeld werd dat woningen op deze plek er nooit zullen gaan komen. Buurtbewoners hebben zich
verenigd om te proberen bescherming aan te vragen voor dit karakterbepalende dorpsgezicht,
waarbij H.B. hen steunt.
Opheffen dorps-en wijkraden
De gemeente heeft het voornemen om de speciale status van wijk- en dorpsraden op te heffen en
de financiële vergoedingen voor de onkosten te schrappen. H.B. heeft samen met de andere
dorpsraden hier tegen geageerd en menig schrijven aan gespendeerd. Ook al zou de dorpsraad
Hoenderloo stoppen te bestaan, de vereniging Hoenderloo’s Belang is een aparte vereniging van
dorpsbewoners en zal DUS de belangen van de Hoenderloërs blijven behartigen.
Aanpassingen provinciale weg N304
In 2017 waren de plannen voor de herinrichting van de N304 bekend gemaakt en mede dankzij de
inbreng van een aantal inwoners en de dorpsraad hebben er aanpassingen plaats gevonden in het
oorspronkelijke plan, zoals het behoud van de afritstrook vanuit Otterlo naar de Apeldoornseweg.
De weg tussen Otterlo en Apeldoorn is voorzien van nieuw asfalt en er zijn aanpassingen verricht bij
de Vijf Woningen en de splitsing bij de Brouwersweg is veranderd. Deze staat nu haaks op de N304
uit oogpunt van verkeersveiligheid. De werkzaamheden zijn precies binnen de geplande tijd verricht
en hebben plaats gevonden tussen februari en eind juni.
Jongerenhuisvesting
Er is in het dorp nog steeds dringende behoefte aan betaalbare huisvesting voor jongeren. De
dialoog hierover met o.a. Veluwonen en de gemeente Apeldoorn loopt al jaren. Begin 2017 heeft de
Dorpsraad met de jongeren geconcludeerd dat hun wensen waarschijnlijk sneller gerealiseerd gaan
worden als zij zelf het initiatief oppakken. Een groep jongeren heeft besloten de vereniging Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap(CPO) Hoenderloo op te richten om in eigen regie een aantal
jongerenwoningen te bouwen. Dat is nu dus al 4 jaar geleden en mede dankzij o.a. het
stikstofprobleem is men nog niet heel erg ver opgeschoten. De dorpsraad helpt waar mogelijk en
houdt het proces nauwlettend in de gaten.
Het Nieuwe Initiatief
De inloopochtenden en de dinsdagmiddag spelletjesmiddag werden uitstekend bezocht, tot corona
roet in het eten gooide. Sinds maart heeft er alleen tijdens een versoepeling van de lock-down heel
voorzichtig een bingo plaats gevonden. De dorpsraad stond garant voor de financiën wat betreft de
huur van ’t Dorpshuus en heeft waar mogelijk bijgesprongen op financieel gebied of wat betreft
handen. Het is heel jammer dat er in 2020 niet meer kon, omdat er ook nog plannen waren om het
initiatief wat verder te ontwikkelen. Hopelijk kan dat in 2021 wel gebeuren.
Parkeren
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Het parkeren in Hoenderloo is een blijvend probleem. Er zijn geen grote parkeerplaatsen aan de
randen van het dorp waar dagtoeristen zouden kunnen parkeren. Nu wordt langs de wegen en op
parkeerplekken van anderen geparkeerd. Bijvoorbeeld bij Veldheim. Met hulp van H.B. is daar een
bord gekomen dat alleen bewoners er mogen parkeren zodat er ook gehandhaafd kan worden.
Parkeren vooral in de zomer houdt de aandacht van H.B.
4 mei
Ook de gebruikelijke dodenherdenking bij het Hoenderlose monument bij de Heldringkerk moest
plaats vinden zonder publiek. Vanuit het Comité 4 Mei Hoenderloo en de dorpsraad is een krans
gelegd uit naam van de Hoenderlose bevolking.
9 juni
Op 9 juni zijn drie Apeldoornse wethouders en wat ambtenaren door de dorpsraad en de HZV
rondgeleid door een deel van Hoenderloo om aandacht te vragen voor een aantal hot-items voor het
dorp. Zo is het CPO aan het woord geweest, het IKC, de Kleine Arcke, De Hoenderloo Groep en het
centrumplan. Alles volgens de regels van het corona draaiboek. Het centrumplan is eind 2019 al
gepresenteerd aan de gemeenteraad. Die waren enthousiast, maar wethouders en ambtenaren zijn
wat trager in hun reacties. Dus gaat dit onderwerp in 2021 beslist verder.
Museum “De kleine Arcke”
Het museum De Kleine Arcke is al jaren een groot succes met vele regionale exposities en lezingen.
Het was een samenwerkingsverband tussen de Pluryn-locatie De Hoenderloo Groep en het dorp
Hoenderloo. Als onderdeel van het terrein van Pluryn is dit nu verkocht aan DVG. Het museum wil
graag door en heeft subsidie bij de gemeente aangevraagd. Met de nieuwe eigenaar lopen de
gesprekken nog hoe de toekomst van het museum gegarandeerd kan worden. Zodra de Coronaregels het weer toelaten, zullen zij de deuren weer openen voor bezoekers.
Verkeershinder
In een gesprek met de gemeente, politie en andere partijen die er iets over te zeggen hebben heeft
de dorpsraad eind juni een gesprek gehad over verkeershinder (te hard rijden, te veel lawaai en
ander schadelijk verkeersgedrag) en er werd afgesproken snel door te pakken om te ellende voor de
zomer baas te zijn. Na ruim een maand geen reactie vanuit de instantie heeft de dorpsraad zelf 3
borden geplaatst, bedacht en gemaakt door een inwoonster, op private grond, waar het verkeer ons
dorp in komt rijden. Dit hebben we gedaan omdat de gemeente Apeldoorn wat langer op de vraag
of er wel borden moesten komen, wilde studeren. In het eerste kwartaal van 2021 zijn ze er nog
steeds niet, dus de discussie gaat verder. Zeker ook omdat meer Veluwse dorpen de overlast zo
langzamerhand zat zijn. En zo lang er in een 30 km zone snelheden worden gehaald tot 140 km per
uur, zal Hoenderloo’s Belang hier steeds indringender aandacht voor blijven vragen.
Belangenbehartiging
De Dorpsraad neemt deel aan het Dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn. Hier wordt o.a.
gesproken over het aanleggen van glasvezel breedband in de buitengebieden.
Daarnaast is ons regelmatig advies gevraagd over beleidsvoornemens van de gemeente Apeldoorn.
Zo is o.a. advies gegeven op het beleidsplan Afvalverzameling, het uitvoeringsplan
Gladheidsbestrijding, de plannen voor meer windenergie binnen de grenzen van de gemeente
Apeldoorn.
Over windenergie en zonneparken lijken we ons in Hoenderloo voorlopig geen zorgen te maken. De
extra afvalcontainer die ons in 2019 is toegezegd is er nog steeds niet, dus ook hier blijft Hoenderloo
in de actiestand staan.
Daarnaast onderhoudt de Dorpsraad contacten met de besturen van ’t Dorpshuus en de
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Hoenderlose Zakenvereniging. Ook hebben wij jaarlijks overleg met het bestuur van het Nationaal
Park de Hoge Veluwe en de Stichting Huis Deelerwoud.
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