
Notulen ALV 23 september 2020 
 
Aanwezig extern: 
Els & Frank Hamaekers (oud bestuur) 
Bert Hendrikse, Lokaal Apeldoorn 
Peter Kranenburg, Christenunie. 
Eelco, SBB 
Laurens, SBB 
Steven, gemeente 
 
Aanwezig dorp: 
zie intekenlijst 
 
1: Opening en welkom (inloop 19:00, start 19:30)  
Vz Hugh doet openingswoord. 100 jaar geleden werden hier de 6 masten gerealiseerd! Er kan veel veranderen in 
de tijd, dus ook voor het dorp. Vragen wat wil het dorp en wat wordt er van de DR verwacht. Samenbrengen 
vernieuwde bewonersvisie en vitaliteitsplan.  
We willen vaker in gesprek met dorp, bv door thema-avonden.  
 
2: Goedkeuring verslag ALV 2019 
Mindere kwaliteit van stukken dan vorige jaren. pagina 1 schriftelijke opmerking van Teun. Geen verdere 
opmerkingen. Beschouwen de notulen als geaccepteerd. 
 
3: Verantwoording financiën en decharge 
Johan heeft er naar gekeken ook al is hij nog geen officieel verkozen penningmeester, er was geen 
penningmeester.  
Dank aan Linda om zich over de scheiding entiteiten dorpsraad & belangenvereniging te buigen. 
Johan geeft toelichting: 
Altijd 2 boekhoudingen gevolgd. 1 voor de gemeentesubsidie, voor contact met SBB en Gemeente. En 1 voor de 
vereniging, dorpshuis en evenementen. Nu op één balans gekomen, maar wel twee aparte potten, is in overleg 
met gemeente gegaan.  
Zaal accoord met begroting. Dank aan Johan, Els en Paul. 
Kascommissie volgend jaar: Jessica nieuw, Paul oud 

 
4: Dankwoord aan teruggetreden leden  

• Mirjam Knulst, is er niet maar wordt hartelijk bedankt 

• Els Hamaekers 
• Frank Hamaekers 
Kleinigheidje overhandigd aan Els en Frank voor de inzet van de afgelopen jaren. 
 

5: Verkiezing van dorpsraadleden 
Dorpsbewoners hebben bij aankomst hun stem uitgebracht.  

Resultaten zijn: 
• Laura van der Klink (Secretariaat), 1 blanco, 1 tegen, 33 voor 

• Johan Mulder (Penningmeester) 1 blanco, 1 tegen, 33 voor 
• Frank Beltman (lid), 1 blanco, 2 tegen, 32 voor 



• Gert Bos (lid), 1 blanco, 2 tegen, 32 voor 
Hugh: Heel blij met dit resultaat, mede namens Robert. Weer een complete dorpsraad. Ook heel blij met dat er 
weer iemand van de Gerritsfles in het bestuur zit. 
 
6: Doorkijkje vanuit het dorp naar het komend jaar 
Er zijn onderlinge vergaderingen met interim bestuur geweest: is het niet beter om vaker met het dorp in gesprek 
te gaan. We zijn het niet altijd met elkaar eens en dat is goed 
- moeten we de bewonersvisie hernieuwen? Zo ja dan zou het tegelijk kunnen met vitaliteitsplan 
- natuursbeschermingswet. 
 Deze activiteit (ALV) wordt gedoogd, maar formeel  niet toegestaan gelet op de uitspraak RvS 
 Hotel zoals nu is een doorn in het oog, er was een plan, doodzonde dat dat nu niet door kan gaan 
 Superjammer dat de maatregelen die genomen zijn (vb wegen en fietspaden) niet meetellen juridisch 
 Er mag nu weinig  

Hoe wordt het verkeer ervaren, er is nog steeds heel veel overlast geweest ook zonder activiteiten in de 
SBB gebouwen, wat moeten en kunnen we hier mee? 

- veiligheid 
 2 AEDs gerealiseerd, dank aan Gert en Bert voor de stroom. Postcode is code 
 Heel erge droogte, gevaar op branden 
  zijn calamiteitenplannen gemaakt 
  hoe zien wij dat risico, gaan we elkaar aanspreken op brandbaar materiaal op eigen erf? 
 RES 
  windturbines, maken hier geen schijn van kans ivm beschermde vogels en vleermuizen 
- buurtcohesie 
 koffieochtenden 
 malabars 
 site Jan-Willem Udo 
 vlag dorp 
 100 jaar: wanneer willen we dat precies vieren. Mei 1923 is officiële datum volgens Leona Udo 
 voetbalveldje opknappen? 
 andere evenementen, oa hemelvaart, Pasen 
 
7: Externe sprekers: 

• Staatsbosbeheer – Gebouwen (Eelco Schurer): stand van zaken, oa bestemmingsplan & stikstof. 
Eelco feliciteert Hugh en DR met weer volledig bestuur.  
Dieptepunt  was de uitspraak van de Raad van State in mei, waarbij de NB-vergunning 
(natuurbeschermingswet)vergunning is vernietigd. Dat betekent dat het bestemmingsplan niet kan worden 
uitgevoerd. Wij mogen hier wel wonen. Gebruik, herontwikkeling, opknappen van gebouwen mag nu niet. Van 
de provincie mag bestaand gebruik van de Droomfabriek, Theaterloods en Staatsbosbeheer nu ze in gesprek 
zijn. De insteek is nu om een vergunningsaanvraag te doen bij de Provincie voor de exploitatie van de 
gebouwen. Als die ingediend is, ontstaat er een gedoogsituatie om de gebouwen te mogen gebruiken. Streven 
is om dit voor 1 oktober te doen. De restauratie van gebouw D waar afgelopen jaar het asbest volledig is 
gesaneerd wordt meegenomen in de vergunningsaanvraag als ook de schuurtjes. Zodra de vergunning 
verleend is  en de percelen in erfpacht zijn uitgegeven, kunnen we aan de slag met de schuurtjes. 
Organisatiewijziging bij Staatsbosbeheer. De afdeling met Menno Brandt aan het hoofd is komen te vervallen. 



Eelco gaat 1 oktober zelf ook weg. Of een definitieve vergunning  in het kader van de Provinciale NB 
vergunning wordt afgegeven is afhankelijk van eventuele bezwaren die worden ingediend en of die stand 
houden. . Het ontwikkeltraject van de resterende gebouwen (o.a. het hotel) ligt door het vernietigen van de 
vergunning de komende jaren stil. Ook is een aanpassing in het bestemmingsplan hiervoor noodzakelijk. Het 
opstarten van het traject is dan ook nog lang niet aan de orde maar zal te zijner tijd door iemand anders 
opgepakt worden. Karin de Groot zal tijdelijk een gedeelte van de beheertaken van Eelco overnemen. Mogelijk 
dat er vanaf januari een nieuwe teamleider komt.  
De gebouwen die vanuit het bestemmingsplan gesloopt moesten worden, zijn gesloopt.  
Vraag uit de zaal over schuurtjes terrein: wat is het tijdsverloop? Dit kan Eelco nog niet voorzien, voorlopig is 
er niks meer mogelijk. Indien er zicht is op een NB vergunning die dus wordt  aangevraagd, kunnen de locaties 
van de schuurtjes in erfpacht worden uitgegeven. Als de verkaveling compleet is en de percelen zijn 
uitgegeven kan  het  schuurtjesterrein worden opgepakt. De afspraak is gemaakt met de Gemeente dat 
Staatsbosbeheer het tussenterrein achter de huizen inricht en vervolgens in eigendom en beheer door levert 
aan de Gemeente. Dus eerst de NB vergunning, dan de verkaveling en uitgifte, dan de herinrichting van het 
terrein. 
Bedankje van Hugh, namens dorp, voor Eelco 
 
• Staatsbosbeheer – Groen (Laurens Jansen):  stand van zaken, oa recreatie zonering, beheer e.a. 
Laurens: felicitatie nieuwe DR leden. 
Zwijnen: afgelopen jaar actiever beheren in en rondom het dorp. Dieren die afwijkend gedrag vertoonde door 
voeren zijn afgeschoten. Beroep op bewoners om niet te voeren. 
Natuurherstel: op Kootwijkerzand gestart, grootschalig plagwerk, in winter gaat tweede fase starten. In de 
winter gaat heide herstel starten samen met bedrijf (machinaal) ook op Hoog Buurlose heide. Zal nog 
gecommuniceerd worden. Gaan ook weer plaggen. Open maken van het terrein. 
Recreatie zonering: Veluwe is natura 2000 en daar zijn doelstellingen voor (vb hoeveel vogels) en die worden 
nu niet gehaald. In grote lijnen recreatie en natuur weer in evenwicht krijgen. Verstoring en stikstof zijn hierbij 
een factor. De kaarten worden in de 4 delen van de Veluwe bijgewerkt. De conceptkaarten zullen met het 
dorp worden gedeeld. Zal grote gevolgen hebben voor openstelling van bepaalde gebieden. Maaswijdte 
tussen paden zal toenemen.  
V: Vraag uit zaal welke kleur krijgt het dorp? A Laurens: waarschijnlijk licht groene sfeer. waarschijnlijk minder 
paden. Willen dorp erbij betrekken.  
V: Zorg uit zaal dat de openbare weg nog meer gebruikt gaat worden omdat ze elders niet mogen. A: willen 
juist dat het af gaat nemen en niet toenemen 
Het gaat natuurtechnisch met de Veluwe heel erg slecht. 
Opmerking uit zaal om betrokken bij de zaak te worden. A Hugh: we gaan het dorp erbij betrekken. 
V: heeft het dorp hier een stem in hebben wij invloed? A Laurens: bij een andere pilot (ander gebied) zijn 
bewoners te weinig betrokken geweest, dat is een eye opener geweest, dus daar wordt nu goed opgelet.  
O: Liever helderheid wat wel en niet kan. Liever dan even zeer dan dat we tijd en energie steken in dingen 
waar we geen invloed op hebben. A Laurens: kan zijn dat het pijn doet, ook aan andere instanties deze vraag 
stellen 
O: Als we weer een gezamenlijke visie hebben dan kan dat wel weer meetellen politiek zoals de vorige. 
A Hugh: Er zijn nu veel dingen die nu niet kunnen, dat doet pijn, maar ligt vast. Maar we gaan kijken hoe we 
met elkaar er het beste van maken.  
A Laurens: tegen de zomer maatregelen plan te hebben 
O: Als KWZand afgesloten wordt verplaatsen de recreanten dan hier heen? moeten we niet snel dingen vast 
leggen. 
A Hugh: Fijn dat urgentie gevoeld wordt en we gaan er weer bovenop zitten. 



Actie: snel met de dorpsvisie verder 
 
• Gemeente Apeldoorn (Steven Gerritsen): stand van zaken, oa status dorpsraden, RES, vitaliteitsagenda. 
Oud bestuur bedanken. nieuw bestuur feliciteren. 
Er moet een vitaliteitsagenda opgesteld worden. Dit jaar 3: Uddel, Hoenderloo en Beekbergen. Steven wil RK 
begin volgend jaar. Dorpsbewoners belangrijke partner. Hoe wil je dat in 2030 je dorp eruit ziet. Leefbaarheid 
duurzaamheid, hoe te leven samen met de natuur. Fase 1 oriëntatiefase, hoe wil gemeente dat de dorpen op 
de Veluwe eruit zien. 
SWMA heeft avond georganiseerd, waar eerste brainstorm is gedaan om te praten over de NB vergunning die 
is vernietigd. Dorp was ook bij deze bijeenkomst uitgenodigd. 
Veel last gehad van motors, Hoenderloo en Hoog Soeren ook. Eerst aardig vragen. Opmerking: zijn we stadium 
van aardig vragen al niet voorbij. A: moet niet een stadium overslaan.  In Hoenderloo hebben bewoners op 
eigen terrein al borden staan. Kan niet zomaar motors verbieden in bepaalde gebieden, in Nederland worden 
verboden niet heel goed geaccepteerd. Volgende stap is om bepaalde wegen in periodes af te sluiten of 
helemaal. 
O: borden worden gestolen wat wordt hier aan gedaan. A: hebben speciale schroeven geprobeerd werkt niet. 
Ervaring leert als mensen iets stuk willen, krijgen ze het stukt. O: kunnen ze in het zicht van het dorp komen te 
staan zodat er toezicht op is. A: gaan we meenemen. 
O: staan al genoeg borden, niemand ziet ze. Ziet niet de mogelijkheid voor borden voor motorrijders. 
A: gaan het als pilot doen, om te kijken of het werkt. 
O: zit er een relatie tussen verhaal van Steven en Laurens? O Hugh: gaan hier een aparte avond voor plannen. 
A Steven: heikel punt voor bewoners. Mogelijke acties zijn Pomphulweg afsluiten, knip op Alvenschotelse weg, 
het ligt aan de betrokkenen, RK, Assel 
Wateroverlast aangekaart door Steven heel veel water in heel korte tijd. Gaan kijken hoe we dit kunnen 
voorkomen.  
 
• ARK natuurontwikkeling (Judith Slagt): korte toelichting evaluatie 5 jaar wisenten.  
Het project loopt bijna vijf jaar, dus Staatsbosbeheer en ARK zijn nu een evaluatie aan het schrijven. Hiervoor 
worden interviews gehouden met stakeholders en gekeken naar hoe het de afgelopen vijf jaar is gegaan. Hier 
komt vervolgens een advies uit hoe verder te gaan met dit project. Er wordt geen nieuwe enquête onder 
dorpsbewoners gehouden, maar ideeën, ervaringen en feedback zijn erg welkom op email 
judith.slagt@ark.eu, zodat dit kan worden meegenomen in de enquête. Rapport wordt doorgestuurd zodra hij 
af is, naar verwachting einde van het jaar 

 
8: convenant 
Hugh legt uit dat voor de thema’s die je niet in een bestemmingsplan kwijt kunt, met name hoe gaan we met 
elkaar om, het convenant is opgesteld. 
Hebben het idee dat de relatie nu beter ligt met SBB en gemeente.  
Gemeente heeft het al getekend (goedkeuring van het college) , Eelco en Hugh gaan het nu tekenen namens 
Staatsbosbeheer en het Dorp. 
Vraag: Zijn de bewoners hierbij betrokken geweest? 
Antwoord: Ja, naast 2 dorpsraden (vorige en huidige interim), er is een aantal bewoners betrokken geweest, 
Mirjam heeft hiervoor in het voorjaar van 2019 belangrijk voorwerk verricht, en het gaat om niet zulke grote 
veranderingen. vb zendcomplex is voormalig zendcomplex geworden. 
 
9: Rondvraag 
Ariane: misschien weer eens een Sinterklaas feest organiseren? 

mailto:judith.slagt@ark.eu


 
Carla: Het zit mij dwars wat er vorig jaar gebeurd is. Waarom een deel bedanken en een deel niet? 
A Hugh: Heeft het verhaal gehoord, vind het een heel lastig verhaal om naar buiten te brengen. De relaties te klein 
en te direct. Heeft inderdaad de schoonheidsprijs niet gewonnen. Moeten zien te voorkomen dat het weer 
gebeurd.  
O Ariane: Snap de vraag. Kan deze dorpsraad niet verwijten wat er is gebeurd. Misschien de vorige mensen wel 
alsnog bedanken namens het dorp. 
O Marit: Is niet ok geweest hoe het is gelopen. Ik hoef ook geen bedankje. Er had toen een interim bestuur moeten 
komen.  
 
Paul: Inkomsten van verhuur theater loods en openmonumenten dag, mis je nu heeft dat invloed? A Johan: Ja, 
maar we hebben een buffer 
 
René: Veiligheidsapp on point houden, en opmerkingen prive of via gezelligheidsapp te doen 
A: dank voor René om het on point te houden 
 
 
10: Sluiting vergadering, met nog een borrel na tot uiterlijk 22:00. 
 
Dankwoord 
Linda, Els, Paul, Ariane, Mirjam voor ondersteuning DR 
Joyce voor lief en leed 
Bert (nr 16) en Fam Bos (GF) voor stroom AED 
Robert dank voor de sociale cohesie in het dorp 
SBB voor gastheerschap 
Delicat voor de catering 
 
 


