Jaarverslag vereniging Hoenderloo’s Belang: 2018 in vogelvlucht
Samenstelling bestuur in 2018
Het bestuur bestond dit jaar uit:
Werner Ludwig
voorzitter
Oskar van Zuiden
penningmeester
Paul de Jongh
secretaris
Ilja Hengeveld
algemeen lid
Naomi Jansen
algemeen lid
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 2018 zich voor heeft ingezet en/of financieel heeft gesteund.
Aanpassingen provinciale wegen N804 en N304
De plannen voor de beoogde aanpassingen van de N804 in 2019 werden eind 2016 gepresenteerd.
Begin 2017 werd ons gemeld dat van een afwaardering tot fietspad van de N804 richting Deelen is
afgezien. De status van de overige aanpassingen blijft vaag, hoewel we samen met de aanwonenden
een flink aantal suggesties voor verbetering en verfraaiing binnen de bebouwde kom hebben
gedaan. In augustus 2017 heeft de Dorpsraad een formele klacht ingediend over deze handelwijze.
Begin 2018 kregen wij bericht dat de Dorpsraad op vrijwel alle punten in het gelijk is gesteld, maar
daarna is het stil gebleven.
In 2017 werden ook plannen voor de herinrichting van de N304 bekend. Het betreft hier o.a.
aanpassingen bij de Vijf Woningen. Aanvankelijk zou dat een heg en een deel van een tuin gaan
kosten, maar dat is afgewend. Na een eerste terugkoppeling leek de aanleg van een wildrooster ook
van de baan te zijn. Echter in de loop van 2018 bleek dat het wildrooster toch in de planning was
opgenomen, zonder dat hierover het gesprek gevoerd was met de aanwonenden. Op aandrang van
de Dorpsraad en Nationaal Park De Hoge Veluwe vond in november 2018 een gesprek plaats met de
afvaardiging van de provincie. Begin februari 2019 heeft de provincie laten weten dat de plannen
voor een wildrooster zijn geschrapt en dat er in overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente
Apeldoorn een andere oplossing wordt gezocht.
Inmiddels heeft een aantal dorpen met dezelfde ervaringen met de provincie de krachten
gebundeld. Aan de wethouders Willems en Stukker van de gemeente Apeldoorn is gevraagd om hier
aandacht voor te vragen en begin 2019 vindt een gesprek plaats tussen de dorpsraden en de
provincie over de stelselmatige weigering de mening van de inwoners van dorpen
(vertegenwoordigd door de dorpsraden) serieus te nemen.
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
zijn in een vergevorderd stadium en er wordt gekoerst op een start van de bouw begin 2020.
Daarmee lijkt er ruimte te komen voor 15 woningen, speciaal voor deze doelgroep.
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Het Nieuwe Initiatief
In mei vond een informatieavond plaats over Het Nieuwe Initiatief. Bijna 30 inwoners werden
geïnformeerd over de plannen.
Het Nieuwe Initiatief bestaat uit een groep van inwoners, die zich actief inzetten om de leefbaarheid
en participatie binnen Hoenderloo te versterken door het opzetten van een structuur, gericht op
persoonlijke aandacht en het bieden van mogelijkheden tot sociaal contact. Hiermee wil Het Nieuwe
Initiatief bereiken dat inwoners van Hoenderloo, ongeacht hun leeftijd, aandacht hebben voor
elkaar. In het najaar hebben een 4-tal inwoners de training tot buurt assistent gevolgd bij Zuid-doetSamen in Apeldoorn en vanaf januari 2019 zijn de eerste activiteiten gestart. In 2019 zullen de
activiteiten verder uitgebouwd worden.
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. Dat was best
spannend omdat het gebied waar Hoenderloo in ligt, voor het eerst te maken kreeg met
concurrentie tussen twee aanbieders van glasvezel. Uiteindelijk heeft de oorspronkelijke
initiatiefnemer doorgezet en besloten om de aanleg te gaan realiseren. De concurrent haakte
vroegtijdig toch weer af. In het tweede kwartaal van 2019 zullen degene die zich hiervoor hebben
aangemeld, worden aangesloten op een glasvezelnetwerk. Dit geldt alleen voor de woningen die
geen kabelaansluiting hebben, dus alles buiten het centrum van het dorp
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. Door onderbezettingsproblemen
bij de Hoenderloo Groep, verliep dit in het voorjaar met horten en stoten. In goed overleg tussen de
gemeente, DHG en de Dorpsraad is er een andere oplossing gevonden, waardoor het onderhoud
weer volgens schema is uitgevoerd.
Kleur en Fleur in Hoenderloo
De gemeente maakte in mei bekend, dat er extra geld was vrijgemaakt voor het verfraaien van de
dorpen door het planten van heesters en bloembollen. Ook Hoenderloo heeft hiervoor een verzoek
ingediend en dit verzoek is (grotendeels) toegewezen. Zo hebben we met z’n allen op de Doe-dag in
november heesters gepland op de hoek Weikamperweg/Brouwersweg en de Paalbergweg en zullen
dit voorjaar op diverse plekken banen met bloembollen schitteren.
Nieuwe website hoenderloo.nl gelanceerd
In augustus is de nieuwe website hoenderloo.nl gelanceerd. Hiermee is het voor onze razende
reporter (Rob Spelde) mogelijk om zelf direct nieuws en foto’s te plaatsen op de website.
De website heeft een toeristendeel en een inwonersdeel. Het toeristendeel wordt beheerd door de
Hoenderlose Zakenvereniging en het inwonersdeel door de Dorpsraad en betreffende organisaties.
Hoe meer bewoners zich aanmelden, des te gemakkelijker wordt het om als dorpsgemeenschap
goed en snel te kunnen communiceren. Ook andere groepen en Hoenderlose verenigingen kunnen
zelf pagina’s op de site aanmaken en beheren. www.hoenderloo.nl zal in 2019 verder worden
afgemaakt.
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Vliegroutes Lelystad Airport
Eind juni 2017 werden de beoogde vliegroutes van Lelystad Airport bekend. De opening van Lelystad
Airport is gepland in april 2019. Tot onze schrik bleken zowel een ingaande- als een uitgaande route
over Hoenderloo te zijn gepland. Met name het plan om daarbij laag te vliegen (tussen 1800 en 2700
meter) over de natuur- (en stilte-) gebieden van de provincies Gelderland, Overijssel, Friesland en
Flevoland heeft tot grote onrust geleid, ook in ons dorp. Wij hebben direct schriftelijk bezwaren
ingediend, aansluiting gezocht bij de actiegroep met de meeste kennis en acties vanuit ons dorp op
diverse manieren gesteund. Wij pleiten voor gezamenlijk optrekken tegen vliegveld Lelystad en
proberen versplintering van actiegroepen tegen te gaan. Diverse actiegroepen zijn actief en zij
hebben eind 2017 aangetoond dat de Milieu Effect Rapportages, waarop de besluitvorming heeft
plaatsgevonden, fouten bevatten en onvolledig zijn. Wij vertolken namens het dorp het standpunt
dat Lelystad Airport niet moet open gaan en als het al open zou gaan, dat het niet eerder mag
openen dan na volledige herindeling (en integratie) van het civiele- en militaire luchtruim boven
Nederland, waarbij vliegtuigen via de kortste route worden geleid naar “de (veel hoger gesitueerde
lucht-)snelwegen” en dat er dus niet laag over de Veluwe gevlogen mag worden.
Afgelopen jaar is de opening van Lelystad Airport uitgesteld. Het verzet van de inwoners is
toegenomen en de steun vanuit de plaatselijke en provinciale politiek is verworven. De stemming
slaat langzaam om naar “moet Lelystad Airport überhaupt nog open”?
Daarnaast zijn de plannen van de minister door de Europese Commissie afgewezen. Zij werkt nu aan
een nieuw plan. Eind december is bekendgemaakt dat begin 2019 de zienswijze over Lelystad
Airport opnieuw wordt voorgelegd. De Vereniging Hoenderloo’s Belang ziet geen aanleiding om haar
eerder ingenomen en reeds bekende standpunt te wijzigen. Aanvullend daarop zullen wij ook
nieuwe ontwikkelingen zoals de mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten op de militaire
vliegbasis Deelen hierbij betrekken.
In het najaar verschenen er ook ineens berichten dat Deelen als vliegveld zou worden
geïntensiveerd, en dat er zelfs een nieuwe landingsbaan voor zware transportvliegtuigen zou
worden aangelegd. Hoenderloo’s Belang heeft toen meteen kenbaar gemaakt dat we niet kunnen
accepteren dat alle overlast zich boven ons dorp gaat afspelen. Eind 2018 heeft de Staatssecretaris
hierover en excuusbrief aan ons gestuurd: de plannen waren niet juist en veel te voorbarig.
Voorlopig is er nog niets aan de hand, maar we blijven uiterst waakzaam.
Seniorentocht
Ook dit jaar heeft de VHB financieel bijgedragen aan de seniorentocht, waardoor ruim 60 senioren
een onvergetelijke dag hebben beleefd.
Hoenderloo Fair
Ook dit jaar was er weer een Hoenderloo Fair, waaraan de Dorpsraad heeft meegewerkt. Op grond
van de ervaringen uit voorgaande jaren, was de opzet aangepast. Net als de voorgaande drie jaren
kende deze Hoenderloo Fair een goede opkomst en werd de nieuwe opzet goed 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
samenwerkingsverband tussen de Pluryn-locatie De Hoenderloo Groep, onze vereniging en vele
3

vrijwilligers uit het dorp Hoenderloo. Er is een permanente kleine expositie van schrijver A. den
Doolaard, die 40 jaar in Hoenderloo gewoond heeft. Verder toont het museum werken van lokale
kunstenaars en jongeren van De Hoenderloo Groep. Het afgelopen jaar zijn er iedere laatste
zondagmiddag van de maand lezingen en tentoonstellingen van inwoners geweest. Het is maar een
klein gebouwtje, maar bij alle gelegenheden was het afgeladen vol met geïnteresseerden uit het
dorp en soms tot ver daarbuiten. In 2019 is De kleine Arcke iedere tweede zondag van de maand
geopend van 11 tot 15 uur en is er een interessant programma. Zie voor meer informatie
www.museumdekleinearcke.nl
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, de subsidiëring van de
wijk- en dorpsraden, de plannen om binnen de gemeentegrens van Apeldoorn zonneparken en
windmolens aan te leggen en de ontwikkelingen rond welzijn en zorg.
Daarnaast is ons advies gevraagd over beleidsvoornemens van de gemeente Apeldoorn. Zo hebben
wij meegewerkt aan de toekomstvisie van Apeldoorn 2030 (Gezinsstad), maar ook voor de
strooiroutes in Hoenderloo. Maar ook onderwerpen als het groenbeleid, veiligheid, zorg en welzijn
en duurzaamheid komen daar aan de orde.
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.
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