Notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo’s Belang op
maandag 7 maart
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: ‘t Dorpshuus
Extra aanwezig: Wim Mulder en Harriet Althof (gemeente Apeldoorn); baron van Voorst tot
Voorst (Hoge Veluwe), ontwikkelaars van het Park Resort, Hans van Ginkel (De Vos Groep).
Opening en mededelingen
-

Vanuit Hoenderloo’s Belang heeft Margriet Schol zich afgemeld i.v.m. een positieve
test van haar dochter
Een aantal leden hebben heel enthousiast de taak op zich genomen om koffie in te
schenken. Dank daarvoor.
Biljartvereniging Hoenderloo in ’t Dorpshuus bedankt voor het beschikbaar stellen
van de serre voor deze vergadering zodat we ruim konden zitten.
De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom op deze eerste alv sinds 3
jaar.

Secretarieel jaarverslag
Het jaarverslag van de secretaris, 2021 in vogelvlucht, heeft ruim voor deze vergadering op
hoenderloo.nl gestaan zodat iedereen deze goed door kon lezen.
 Gemeente Apeldoorn heeft de term dorpsraad afgeschaft. Daar stonden we niet
achter net als alle dorpsraden van Apeldoorn. Gelukkig hebben we de vereniging
Hoenderloo’s Belang die de taken gewoon doorzet. Leden zijn zeer belangrijk en we
gaan daar actief mee aan de gang.
 CPO: deze groep jongeren is al 5 jaar bezig met het voor elkaar krijgen van
nieuwbouw voor starters is eigen beheer. Het blijkt dat de gemeente Apeldoorn
helaas niet goed is toegerust om dergelijke plannen daadwerkelijk tot uitvoer te
brengen. We blijven echter strijdbaar en zoeken eventuele andere wegen.
 HNI: sinds 2 weken kan men 2 dagen in de week een hele dag in ’t Dorpshuus terecht,
inclusief met lunch. Dit loopt goed. Niet alleen ouderen komen daar, maar ook
jongeren hebben deze momenten gevonden.
 Deelen: is nog niet afgerond. We hebben bezwaar aangetekend namens de leden en
hebben dat ook mondeling toegelicht. Het wachten is nog op een reactie van
gemeente Ede.
 Gemeente Apeldoorn heeft een vitaliteitsagenda voor de dorpen bedacht om te
kijken wat er leeft in Hoenderloo. We hebben aangegeven dat wij dat als HB beter
zelf kunnen doen dan een extern bureau.

Verder geen vragen vanuit de zaal.
Financieel jaarverslag 2121
Door een jaar van lockdowns is er geprobeerd de financiën te herschikken en dan een goed
en gefundeerd jaarverslag te maken. De vergadering gaat er mee akkoord dat dit op de site
wordt geplaatst zodat men kan reageren. Als er geen reacties komen wordt het als
goedgekeurd beschouwd.
Benoeming kascommissie 2022
Michael Willemsen en Helna Solleveld geven zich hier voor op.
Aanpassing statuten
Huidige statuten zijn uit 1979. We wilden een paar punten graag in overleg met de leden
wijzigen, maar dat is veel duurder dan een algehele statutenwijziging. Daarom stellen we
voor de wijzigingen in het geheel door een notaris te laten doorvoeren en bij de vergadering
van volgend jaar aan de orde te stellen. De vergadering gaat er mee akkoord.
Zaken die eventueel gewijzigd zouden kunnen worden:
 Staat dat er niet langer dan 2 jaar zitting mag hebben in het bestuur.
 Het feit dat je niet meer in het bestuur mag zitten als je 65 jaar of ouder bent.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
- Werner Ludwig
- Ilja Hengeveld
- Rowan Mulder
De leden gaan akkoord met hun verlenging. Gefeliciteerd mannen.
De samenstelling van het bestuur:
Voorzitter
Werner Ludwig
Secretaris
Rob Spelde
Penningmeester
Ilja Hengeveld
Lid
Margriet Schol
Lid
Frank Daemen
Lid
Rowan Mulder
Lid
John Troch
Rondvraag


Wanneer gaat de gemeente evalueren over de werkzaamheden aan de Krimweg ter
hoogte van het Muziekbos. – Vanuit de gemeente geeft Wim Mulder (regisseur







openbare ruimte gemeente Apeldoorn) aan dat de evaluatie nog moet plaats vinden
en dan men graag hoort waar er nog problemen zijn. Er is ook een vraag over de
kwaliteit van het straatwerk die sommigen heel slecht vinden. Men gaat in gesprek
met Wim Mulder in de pauze.
Bij de plaggenhut heeft men last van jongeren en heeft men moeten besluiten om er
een slot op te hangen. Ze gaan die er wel weer af halen (met Pasen), maar het is een
zorg hoe dat verder gaat. Dit is ook terecht gekomen bij DVG en die zitten ook met
hetzelfde probleem. We hebben de nummers van de mensen die daar voor
verantwoordelijk zijn en we hopen dat het beter wordt.
Onderhoud van Hoenderloo wordt slechter. Verkeerd grind, takken over de wegen,
spullen die ergens (te) lang blijven staan enz. Helaas wordt dit algemeen herkend.
Rowan Mulder heeft hier veel moeite in gestoken maar helaas heeft het niet veel
geholpen. Ook de heg bij de wei van Tjoonk is zo maar weggehaald en de redenen
zijn twijfelachtig.
Hoenderloo veilig app is niet door HB in het leven geroepen.

Toekomstplannen in Hoenderloo
Centrumplan
Werner presenteert het plan over het nieuwe centrum van ons dorp bij de Muziektent
middels een presentatie. Een plan dat 3 jaar geleden gepresenteerd is tijdens de ALV en de
goedkeuring kreeg van de leden.
Het pan is een initiatief van HB en de HZV. Meerdere mensen zijn betrokken geweest bij het
maken van de plannen: Helna Solleveld namens ’t Dorpshuus, Hans Berkhof (VIOS), Ronald
Dros (HZV), Gerrit Dros (HZV), Werner Ludwig en Ilja Hengeveld (HB), Gert Jan Liedt
(Deelerwoud), Petra (politie).
Het centrum kan veel mooier en beter worden en een echt dorpshart worden. Wim Mulder
heeft toen hij van de plannen hoorde het ook omarmd en o.a. geadviseerd om er een
professionals bij te halen. Daar is ook geld voor uitgetrokken. Er is door meerdere
professionals naar gekeken en die zijn met een plan gekomen.
Groot probleem in het dorp is het verkeer. Lange, rechte wegen m.n. Krimweg tussen
Pannekoekhuis en Apeldoornseweg. Er wordt ook veel geparkeerd en voetgangers hebben
het soms niet best. Parkeren is een probleem.
Er is vanuit HB behoefte aan reacties vanuit het dorp. Over het hele plan of op onderdelen.
Waarom is er geen contact geweest met de omwonenden? HB gaat zich verantwoorden op
avonden als deze aan het gehele dorp. De plannen zo goed mogelijk maken en iedereen er
bij betrekken. Tevens wordt gevraagd om zo zorgvuldig mogelijk om te springen met de
bomen. Er zijn meerdere bomen die niet vitaal zijn.
Hoe zien we de kans van slagen? We hebben er ons plan van gemaakt en pas toen het stevig
genoeg stond zijn we er mee naar buiten getreden. Wij willen de regie in handen houden als
dorpelingen en we denken dat de kans van slagen hoger is dan wanneer overheden er zich
over buigen (denken we).
Rekening houden met de braderie? Het totale terrein wordt aanzienlijk groter.
Moet wel zo aangelegd worden dat het leefbaar blijft. Dat is een heel goede opmerking en
dat is één van de insteken.

We vragen om reacties op de plannen, graag zo snel mogelijk.
De wei voor de Heldringkerk is geen beschermd dorpsgezicht en daar zijn wel pogingen voor
ondernomen. Hoe is de status daarvan? Daar zijn we mee bezig, maar ook vanuit de
gemeente is het absoluut een niet bouwen gebied.
De voorrangssituatie bij t Dorpshuus/Paalbergweg/Middenweg is onduidelijk na de
klinkerwerkzaamheden. Dat is volgens de gemeente niet goed gegaan en ze gaan er mee aan
de slag.
De afsluiting van de A50 afgelopen weekend heeft voor veel ergernis gezorgd en de
maatregelen waren onbegrijpelijk. Geef a.u.b. suggesties door.
De Vos Groep
Vanuit de Vos Groep is Hans van Ginkel gekomen om het één en ander te vertellen over de
plannen van DVG met het oude terrein van het Jongenshuis. Hij houdt zich namens DVG met
de plannen voor het terrein van het oude Jongenshuis.
Er is een masterplan (visiedocument) voor naar de gemeente toe; voor de ontwikkeling is
met vele partijen gesproken zoals het CPO, HB. Enz. Plan omhelst 91 pagina’s. De aanwezige
leden zijn de eersten die dit plan deels onder ogen krijgen.
Er komt een moment dat de dorpelingen uitgenodigd worden op het terrein om ken nis te
maken.
De gebroeders Vos kenden het terrein en willen er blijven en het behouden voor de
nalatenschap. Het is voor de lange termijn.
Het terrein moet geen gesloten gebied worden.
Het is absoluut niet de bedoeling dat er een groot recreatiepark op het terrein komt.
Willen huur- en koopwoningen voor een betaalbare prijs aanbieden. Het is de bedoeling dat
er woningen gebouwd gaan worden.
Historische panden moeten behouden blijven.
Een deel zouden verouderde groepswoningen gesloopt moeten worden en daar zouden
woningen gebouwd kunnen worden voor o.a. het CPO en het ecodorp. Het is een
meerjarenplan om 100 tot 120 woningen te gaan bouwen. Voorkeur vanuit DVG gaat uit
naar huurwoningen. Voorkeursrecht gaat naar Hoenderloo. Koopwoningen gaat men uit van
erfpacht.
Wat de zorgwoningen betreft gaat gekeken worden naar partijen die DVG daar wil hebben.
In eerste instantie ging het even om de kwantiteit (tegengaan van vernielingen aan
gebouwen e.d.), maar men wil op de lange termijn voor kwaliteit. En men wil grip hebben op
de partijen. DVG zit ook niet te wachten op problemen op hun terrein.
Afhankelijk van hoe het bij de gemeente gaat w.b. procedures zal de ontwikkeling nog wel
een jaar op zich laten wachten.
Resort Hoge Veluwe
De heer Seger van Voorst tot Voorst, directeur van de Hoge Veluwe geeft een toelichting
over de plannen omtrent de herinrichting van het entreegebied van Hoenderloo en de

behoefte vanuit het Park voor een hotel. Het behelst een plan om op het terrein van de
voormalige voetbalclub sv Beatrix een luxe hotel te bouwen en 15 huisjes (lodges). Ook
wordt de ingang van het Park in Hoenderloo zo’n 22 meter verschoven, het Park in. De
camping gaat verdwijnen en dat terrein wordt de nieuwe parkeerplaats.
Een betrokkene van het project vouwt het plan voor de herinrichting verder uit.
Het betreft nog een schetsontwerp.
Vanuit de leden komen verschillende vragen.
Mensen die vragen hebben over welke plannen dan ook kunnen zich melden bij de
betrokken partijen, maar zeker ook bij H.B. Stuur een mail, spreek iemand aan of kom op
een vergadering van maandagavond. We willen graag reacties krijgen. Van zoveel mogelijk
mensen.
De wens komt vanuit de vergadering om het dorp eens goed mee te laten liften bij alle
plannen. Onder andere om het dorp voor de jongeren leefbaar te houden. Belangrijk
criterium is of we er als dorp beter van worden.
De voorzitter sluit de vergadering en verzoekt de leden om contact te blijven houden. HB is
van het dorp en voor het dorp.

