Jaarverslag vereniging Hoenderloo’s Belang: 2021 in vogelvlucht
Samenstelling bestuur in 2020
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Ondanks dat we toch allemaal hoop hadden op een ander jaar dan 2020, eentje zonder zo veel
invloed op het dagelijkse leven van CoviD19, was het toch in grote lijnen eentje met dezelfde
ellende.
Het bestuur heeft toch elke maand een vergadering gehouden: zes daarvan vonden i.v.m. corona
online plaats en de andere 6 fysiek in ’t Dorpshuus. Er hebben drie keer leden gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om voor aanvang van de vergadering in te spreken/vragen te stellen.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van 2021 heeft helaas niet fysiek kunnen plaats vinden. Om de leden
toch op de hoogte te stellen van het wel en wee van de vereniging zijn alle belangrijke stukken
online gezet op hoenderloo.nl en daar kon men dan eventueel op reageren.
Afgelast
De Seniorentocht, een activiteit die valt onder de paraplu van Hoenderloo’s Belang en die dan ook
bijdraagt in de kosten, kon ivm corona niet plaats vinden en dus was er ook in 2021 geen gezellig
dagje uit voor een aantal Hoenderlose senioren.
De Hoenderloo Fair (waarin Hoenderloo’s belang ook financieel bijdraagt indien nodig) kon helaas
ook niet door gaan.
Centrumplan
De verwezenlijking van het Centrumplan, dat een aantal jaren geleden gepresenteerd is op de
algemene ledenvergadering, is besproken met de gemeente en zij zijn enthousiast. Eind 2021 is een
bureau ingehuurd om het plan verder uit te werken; naar verwachting wordt het in het eerste
kwartaal van 2022 aan het dorp gepresenteerd.
Hoenderloo Groep
Nadat het voormalige terrein van het Jongenshuis was verkocht aan De Vos Groep (DVG) is snel
contact gezocht vanuit H.B met deze organisatie. Er hebben meerdere gesprekken plaats gehad en
er is aangegeven dat het zeer op prijs gesteld wordt als de inwoners van Hoenderloo, bijvoorbeeld
via H.B., op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen op het terrein. Dat zou ook
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eventuele onrust kunnen voorkomen of weghalen en er is dan ook afgesproken goed contact met
elkaar te houden.
H.B. heeft ook de helpende hand toegestoken bij het overleg met de nieuwe eigenaren vanuit de
vaste bewoners die op het terrein wonen en een huis huren. De situatie was even onduidelijk, maar
al snel bleek dat men gewoon kan blijven wonen.
Het is jammer dat de gemeentelijke eigendommen op het terrein (scholen en sporthal) aan een
andere partij (Emmagroep) zijn verkocht en dat niet alles in één hand is gekomen.
H.B. blijft heel alert op de overlast en de geluiden dat men zich minder veilig voelt op het terrein
door de komst van meerdere (veel!) verschillende zorgaanbieders op het terrein en
arbeidsmigranten. Hier is regelmatig contact over de DVG.
Opheffen dorps-en wijkraden
De gemeente heeft het voornemen om de wijk- en dorpsraden op te heffen en de financiële
vergoedingen voor de onkosten te schrappen daadwerkelijk doorgevoerd. In Hoenderloo verandert
er in de uitvoering weinig aangezien de vereniging Hoenderloo’s Belang een al bestaande
belangenvereniging is en de belangen van de Hoenderloërs zal blijven behartigen.
Woningbouw
Er is in het dorp nog steeds dringende behoefte aan betaalbare huisvesting, zeker ook 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 5 jaar geleden en mede door o.a. het
stikstofprobleem en logge procedures is men nog niet heel erg ver opgeschoten. Gemeente
Apeldoorn belooft veel, maar laat het keer op keer afweten. De dorpsraad helpt waar mogelijk en
houdt het proces nauwlettend in de gaten.
Er hebben gesprekken plaats gevonden met Veluwonen over woningbouw en ook is er gesproken
over het bouwen van woningen op de voormalige camping aan de Miggelenbergweg. Er heeft tevens
een kennismakingsgesprek plaats gehad met Vincent Buitenhuis, de nieuwe directeur van
Veluwonen, op het kantoor in Eerbeek.
Daarnaast is gesproken met het Deelerwoud over de te bouwen woningen op ‘de Brand’.
Het Nieuwe Initiatief
De inloopochtenden en de dinsdagmiddag spelletjesmiddag werden uitstekend bezocht op de
momenten dat de gezellige momenten konden plaats vinden. Helaas zijn er veel activiteiten niet
doorgegaan door corona wat heel erg jammer was voor de bezoekers die er veel baat bij hebben
elkaar in ’t Dorpshuus te ontmoeten. 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. Dit jaar heeft HNI een subsidie toegekend gekregen voor de komende 3 jaar waarmee de
activiteiten hopelijk uitgebouwd kunnen worden met vormen van dagbesteding en een maaltijd voor
de deelnemers.
Deelen
Het bericht dat er 400 arbeidsmigranten en 200 asielzoekers op Deelen geplaatst gaan worden heeft
voor onrust gegeven. Uiteraard bij de bewoners van Deelen, maar ook in o.a. Hoenderloo. H.B. heeft
hier meerdere sessies met de gemeente Ede over gehad (online en fysiek) en heeft een zienswijze en
een officieel bezwaarschrift ingediend en deze ook op hoenderloo.nl gezet. Naar verwachting wordt
de bezwarenprocedure in 2022 afgerond.
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. H.B zou graag een oplossing zien voor de parkeerdruk in
het dorp, vooral op hele drukke momenten en dat is eén van de punten waarover contact is met de
eigenaar van die grond, de Vos Groep. Parkeren vooral in de zomer houdt de aandacht van H.B.
4 mei
Ook de gebruikelijke dodenherdenking bij het Hoenderloose 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 Hoenderloose bevolking. H.B. heeft er ook voor gezorgd dat men via de site
(hoenderloo.nl) middels een life stream de herdenking toch kon volgen.
Museum “De kleine Arcke”
Op 30 september 2017 is het museum: ‘De kleine Arcke’ geopend. Het museum was een
samenwerkingsverband tussen de Pluryn-locatie De Hoenderloo Groep en het dorp Hoenderloo. De
dorpsraad steunde het museum. In 2021 is er een stichting opgericht zodat het knusse museum
hopelijk nog heel lang kan blijven bestaan.
Verkeershinder
Verkeersoverlast komt bij praktisch ieder overleg met de gemeente aan de orde en dan spreekt de
dorpsraad de zorgen hierover uit voor de rust en veiligheid van de bewoners en toeristen. Het blijkt
heel lastig te zijn om hier pakkende en passende maatregelen voor te realiseren. Er liggen altijd
‘beren op de weg’.
Boek geschiedenis Hoenderloo
H.B. heeft een financiële bijdrage geleverd om het boek van de schrijver Henri Peers over een stuk
geschiedenis van Hoenderloo mogelijk te maken. Daarnaast heeft H.B. ook een rol gespeeld in de
verspreiding en bezorging van het boek in Hoenderloo.
Ondergrondse containers
De plek waar de ondergrondse containers in Hoenderloo staan (hoek Speldermarkweg/Meester
Gangelweg) staan in de gemeente Apeldoorn in de top 10 van meest vervuilde containers. Er staat
vaak veel afval naast de containers. Er is overleg geweest hoe dit aan te kunnen pakken. Er zijn (nog)
geen echte maatregelen uit naar voren gekomen.
H.B. maakt zich nog steeds hard om een extra plek te krijgen in ons lang gerekte dorp waar men
afval kan weggooien; het blijkt vanuit de gemeente en Circulus heel lastig te zijn om daar een
geschikte plek voor te vinden.
Hoenderloo.nl
H.B. is samen met de HZV de initiatiefnemers van de site van Hoenderloo en onderhouden die ook.
In het kader daarvan hebben gesprekken plaats gevonden met de maker van de site.
Afscheid gebiedsmanager
Gebiedsmanager voor de dorpen en buitengebied Steven Gerritsen is met welverdiend pensioen
gegaan en bij een bijeenkomst in Klarenbeek zijn ook leden van H.B. aanwezig geweest en er is
kennis gemaakt met zijn vervangster Harriët Althof.
Vitaliteitsagenda
De gemeente Apeldoorn wil voor ieder dorp een vitaliteitsagenda opstellen. Dit zijn in feite een
soort toekomstplannen. Doel van deze plannen is om goed in kaart te brengen welke plannen,
ambities en uitdagingen er vanuit inwoners, gemeente en andere instanties liggen in een bepaald
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gebied. H.B. heeft geïnventariseerd wat de belangrijke aandachtspunten zijn vanuit ons dorp. De
gemeente heeft dat ook gedaan door een aantal keren bij de SPAR met inwoners te praten en daar
kwam een activiteitenlijst uit naar voren. H.B. heeft vervolgens aangegeven op dit punt zelf de regie
in handen te willen hebben omdat wij beter kunnen bepalen wat belangrijk is voor ons dorp dan
externen. De gemeente Apeldoorn heeft hiermee ingestemd en we hopen dit plan in 2022 te
kunnen afronden.
Belangenbehartiging
De Dorpsraad neemt deel aan het Dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn. Daarnaast is ons
regelmatig advies gevraagd over beleidsvoornemens van de gemeente Apeldoorn. Zo is o.a. advies
gegeven op het beleidsplan Afvalverzameling, openbaar vervoer, veiligheid en de
omgevingdsplannen van de gemeente. Maar ook buiten de gemeente wordt vaak een beroep
gedaan op Hoenderloo’s Belang. Voorbeeelden zijn de Recreatiezonering van de Veluwse natuur en
de zogenaamde belevingsgebieden (in het kader van het provinciale programma Veluwe op 1).
Daarnaast onderhoudt de Dorpsraad 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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