Verslag jaarvergadering Vereniging Hoenderloo’s Belang 5 maart 2018
1. Opening
31 aanwezigen, waaronder het voltallig bestuur, de dorpscontactpersoon en de
stadsdeelmanager/dorpencoördinator gemeente Apeldoorn. Afmelding ontvangen van de voorzitter
van de HZV.
Vooruitlopend op de agenda licht de voorzitter de laatste ontwikkelingen m.b.t. snelle
internetaansluitingen (glasvezel) in het buitengebied toe.
De Bijdamweg, Mr. Gangelweg en Speldermarkweg worden binnenkort van klinkers voorzien.
Hiervoor wordt door de gemeente nog een bewonersavond georganiseerd.
De voorzitter licht de ontwikkeling van een nieuwe website toe. Hierdoor krijgt de
Dorpsraad/vereniging Hoenderloo’s Belang betere mogelijkheden voor digitale communicatie met de
inwoners van Hoenderloo. Daarnaast blijft communicatie via De Nieuwe Plaggensteker verlopen.
Tot slot geeft de voorzitter een toelichting op het in gebruik nemen van ’t Harreltje door de VHB. Dit
staat los van het gebouw voor IKC Hei en Bos. Spreekuur van de wijkagent blijft hierdoor in stand.
Opslag Mark rond de Kark is verplaatst naar ’t Harreltje om de verbouwing van het schoolgebouw (de
Kakelhof) mogelijk te maken. Er zijn nog verenigingen die om ruimte zitten te springen: EHBO en de
slagwerkers van VIOS. De voorzitter vraagt om begrip voor de huidige situatie en probeert zo spoedig
mogelijk tot een werkbare oplossing te komen.
2. Financieel jaarverslag 2017:
De penningmeester geeft aan de hand van een diapresentatie een toelichting op de financiën over
2017.
De kascontrolecommissie heeft alle stukken gecontroleerd en akkoord bevonden. Hiermee wordt
décharge verleend aan het bestuur over 2017.
Verkiezing kascontrolecommissie 2018:
De kascontrolecommissie over2017 is opnieuw gekozen als kascontrolecommissie.
3. Verslag vereniging 2017: Hoenderloo in vogelvlucht:
De voorzitter loopt het jaarverslag puntsgewijs na en geeft, waar relevant, een toelichting.
De voorzitter polst het idee van een rotonde op de aansluiting N304/N804. Een paar aanwezigen ziet
dit wel zitten, omdat het de snelheid er uit haalt en dus de veiligheid verhoogt. Verder geen
bezwaren geuit. Er wordt ook een opmerking gemaakt over de nieuwe wildroosters in de N804. “Die
zijn een verschrikking”.
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Bij de het verslag over Lelystad Airport wordt door een aantal aanwezigen gevraagd om een meer
actieve houding vanuit de Dorpsraad op dit dossier. Voorzitter licht toe dat wij wel degelijk actief zijn
op dit dossier, maar bewust voor de collectieve acties via Stichting Red de Veluwe en Stichting Hoog
Overijssel hebben gekozen. Er blijkt vooral kritiek op de frequentie van de berichtgeving aan de
inwoners van Hoenderloo. Misschien moeten wij ons standpunt opnieuw kenbaar maken en meer
“kabaal” maken. Aan de andere kant is de Dorpsraad geen actiegroep, maar steunt wel actiegroepen.
Geadviseerd wordt om contacten te leggen met Stichtingen Red de Veluwe en Hoog over Ede om
aansluiting te zoeken. De stadsdeelmanager Dorpen licht de twee deels tegenstrijdige belangen van
de gemeente Apeldoorn toe: vliegveld Teuge (waarvan de gemeente aandeelhouder is) en de
bewoners van de gemeente Apeldoorn. Er wordt gepleit over de kaart met de exacte vliegroutes en
die kenbaar te maken aan de inwoners van Hoenderloo. Na een stevige discussie wordt besloten om
hierover apart door te praten met hen die dit interesseert in de volgende vergadering van de
Dorpsraad van maandag 9 april om 20.00 uur.
Er wordt gepleit voor het leggen van formele contacten met de gemeente Ede voor de
belangenbehartiging voor de bewoners van Hoog Baarlo. Na de vergadering wordt de volgende
oplossing besproken: Binnen het bestuur van de vereniging is één bestuurslid, die de contactpersoon
is voor een bewoner, die als vertegenwoordiger van Hoog Baarlo wil optreden. Deze
vertegenwoordiger onderhoudt de contacten met de gemeente Ede.
Er zijn wilde zwijnen in het zuidelijk wandelgebied, grenzend aan het Deelerwoud. Die zijn
waarschijnlijk door gaten in de hekwerken vanuit het Deelerwoud ontsnapt. Door de aanwezigheid
van de wilde zwijnen wordt dit gebied door wandelaars met honden gemeden. Stichting Huis
Deelerwoud is hier al door de gemeente op aangesproken. Ook zijn er bij de o.a. de campings nieuwe
hekken geplaatst. Zonodig wordt een afschotvergunning gegeven als de wilde zwijnen in het dorp
blijven rondhangen.
De voorzitter vraagt naar de ervaringen rond wild parkeren bij/rond de ingang van De Hoge Veluwe.
Dit probleem wordt wel herkend, maar de vraag is wat nu passende maatregelen zijn. Het wordt niet
als een onoverkomelijk probleem ervaren.
4. Contributieverhoging van 2,50€ naar 5€ per jaar:
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging naar 5€ per jaar. De
automatische incasso zal de komende periode plaatsvinden.
5. Wijzigingen bestuur:
- afgetreden : De secretaris mevrouw N.W. Helaas kon zij niet persoonlijk aanwezig zijn.
- aangetreden: de heer F.D.. De vergadering gaat akkoord met deze benoeming.
6. Presentatie Dorpsgids: De dorpscontactpersoon geeft een mondelinge toelichting op zijn plannen
voor de Dorpsgids. De plannen worden enthousiast ontvangen.
7. Wat verder ter tafel komt:
Voorstel om bestuursleden te koppelen aan bepaalde onderwerpen. Het bestuur licht toe dat
belangrijke thema’s door meerdere bestuursleden opgepakt om de continuïteit te waarborgen. Alle
andere vragen worden via het secretariaat verwerkt. Beste ingang is dorpsraad@hoenderloo.nl
8. Afsluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje.
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