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Jaarverslag vereniging Hoenderloo’s Belang: 2022 in vogelvlucht  
 
Samenstelling bestuur in 2022 
Het bestuur bestond dit jaar uit: 
Werner Ludwig   voorzitter 
Ilja Hengeveld   penningmeester 
Rob Spelde   secretaris 
Frank Daemen   algemeen lid 
John Troch   algemeen lid 
Rowan Mulder   algemeen lid 
Margriet Schol   algemeen lid 
 
 
Alleen in januari is er online vergaderd i.v.m. corona, maar de andere maanden kon men gelukkig 
weer fysiek bijeen komen voor de maandelijkse vergadering op de maandagavond. Een aantal keren 
is iemand vanuit het dorp naar de vergadering gekomen met een vraag cq. opmerking. 
 
Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering van 2022 heeft op 7 maart plaats gevonden in ’t Dorpshuus en de 
sooszaal zat goed gevuld met leden. Van te voren waren de agenda, notulen van de vorige 
jaarvergadering (2021) en het jaarverslag van de secretaris (‘2021 in vogelvlucht’) online gezet op 
hoenderloo.nl zodat men wat dat betreft goed voorbereid de vergadering kon bijwonen en 
eventuele vragen meenemen naar de vergadering.  
 
Seniorentocht  
De Seniorentocht, een activiteit die valt onder de paraplu van Hoenderloo’s Belang en die bij deze 
activiteit voor de Hoenderlose senioren dan ook bijdraagt in de kosten, vond plaats op 2 juni en met 
maar liefst 50 dagreizigers heeft de commissie een geweldig geslaagde dag gehad in Hattem. Met 
een afsluitend diner, verzorgd door restaurant de Veluwe, in ’t Dorpshuus en een geweldige 
serenade van VIOS. 
 
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. In de loop van 2022 hebben heel wat 
gesprekken plaats gevonden met zgn. Steakholders (Dorpshuus, Deelerwoud, IJs va Co, HZV, 
gemeente, politie e.d.) om de plannen te verfijnen. Naar verwachting zal op de jaarvergadering in 
2023 een duidelijk plan gepresenteerd gaan worden. 
 
De Vos Groep 
Er is vanuit H.B. een aantal keren contact geweest met de mensen van de Vos Groep (DVG). Naar 
aanleiding van klachten/opmerkingen vanuit het dorp over bewoners (bomen op de wegen, overlast 
bewoners enz.), maar zeker ook algemene gesprekken over het terrein. Op 14 februari werd na 
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onderhandelingen een contract getekend met DVG over het ‘kermisterrein’. Dit stuk weiland staat 
nu 20 jaar lang ter beschikking aan het dorp voor de kermis en er hoeft in die jaren geen pacht 
betaald te worden door het Oranje Comité voor de kermis. 
De ervaring van H.B is dat het soms wat lang duurde om echt daadwerkelijk om de tafel te kunnen 
komen met mensen van DVG, maar de gesprekken liepen zeer naar wens. Om het nog 
gestroomlijnder te laten verlopen is een extra functionaris aangesteld vanuit DVG voor het contact 
met het dorp. Met deze Peter Riesmeijer in inmiddels ook goed gesproken.  
 
Contact gemeente Apeldoorn 
Er zijn meerdere malen contact geweest, ook fysiek, met de gemeente Apeldoorn en de vereniging 
Hoenderloo’s Belang kon zo de belangen van de inwoners goed neerleggen op het gemeentehuis.  
Op 18 januari heeft er een online voorjaarsoverleg plaats gehad met voormalig dorpenwethouder 
Nathan Stukker. Op 30 augustus heeft er o.a. een gesprek plaats gevonden met zijn opvolger als 
dorpenwethouder Wim Willems en een aantal ambtenaren.  
 
Ledenbrieven 
Doordat de gemeente Apeldoorn de dorpsraden heeft afgeschaft komt er ook minder geld binnen bij 
VHB om het dorp te kunnen ondersteunen. Leden van VHB hebben een brief gebracht naar de 
adressen waar iemand woont die nog geel lid is om die te enthousiasmeren om ook lid te worden. 
Dat heeft een flink aantal nieuwe leden opgeleverd.  
 
Contributie 
Het automatisch innen van de contributie bleek een heet hangijzer en een probleem. De fout bleek 
toch echt bij de bank te liggen en uiteindelijk kon die contributie eindelijk geïnd worden. 
 
Oude peuterspeelzaal 
Deze ruimte in het gebouw van de brandweer werd gebruikt voor de opslag van de Mark rond de 
Kark. Omdat de school (IKC) ruimtegebrek heeft door een goede ontwikkeling ervan en wil die 
ruimte gaan gebruiken. Daarvoor is het verbouwd en moest er een nieuwe ruimte gezocht worden 
voor de opslag van de rommelmarkt. VHB heeft daar ook een aantal malen over gesproken met de 
gemeente Apeldoorn, maar er is helaas geen geschikte ruimte gevonden. Helaas betekent dit het 
einde van de Mark rond de Kark.  
 
Dorpshuus 
De signalen vanuit het bestuur van ’t Dorpshuus dat de financiële situatie van het dorpsgebouw 
extreem slecht is werd ook door VHB ter harte genomen en men heeft actief meegedacht en 
meegewerkt om de werkelijke situatie helder te krijgen en te kijken wat er aan gedaan zou kunnen 
worden.  
 
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. De vereniging Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap(CPO) Hoenderloo richt zich erop om in eigen regie een aantal 
jongerenwoningen te bouwen. Dat is nu dus al 6 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. Om toch nog iets te kunnen maken van de inspanningen 
is contact gezocht met bouwbedrijf Nikkels, die zich wil buigen over te bouwen woningen.  
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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.  
Daarnaast is gesproken met het Deelerwoud over de te bouwen woningen op ‘de Brand’.  
 
Plannen Landgoed Deelerwoud 
De stichting Deelerwoud heeft plannen om te gaan bouwen op hun eigen terrein en tijdens de VHB-
vergadering van 1 augustus van VHB waren Gerrit Jan Liedt (adviseur van de stichting Huis 
Deelerwoud) en Peter deugd (projectleider) aanwezig om uitleg te geven over de plannen. Vanuit de 
gemeente waren ook 2 mensen aanwezig. In totaal 16 inwoners waren extra toehoorder en 
sommigen daarvan reageerden zeer heftig op de plannen; veel emotie. 
 
Het Nieuwe Initiatief 
Er is subsidie toegekend om 2 hele dagen het HNI te kunnen openen in ’t Dorpshuus. Daar is 
invulling voor gezocht en gevonden. Op die dagen kan men voor een kleine vergoeding een lunch 
nuttigen. Door wisselingen hebben verschillende koks deze maaltijden verzorgd. Vooral de vrijdag 
zijn lekker druk. 
VHB heeft een mogelijkheid gevonden om een tv te schenken aan HNI en heeft deze opgehangen in 
’t Dorpshuus. Hierdoor kan men tijdens de inloopmomenten ook tv of bijv. een film bekijken.  
 
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. Er zijn zeer positieve 
reacties over dit bezwaarschrift vanuit het dorp gekomen. H.B is bij meerdere bijeenkomsten 
aanwezig geweest zoals een hoorzitting in januari. We hebben goed contact gehouden over Deelen 
met Ede en met een aantal omwonenden.  
VHB heeft in een duidelijke brief bezwaren aangetekend tegen de gang van zaken en de plannen, 
maar die zijn allemaal ongegrond verklaard door gemeente Ede. Naar aanleiding daarvan heeft VHB 
contact gezocht met een jurist die de vereniging ondersteunt.  
 
Oekraïners in gebouwen Emmagroep 
 
Er was sprake van dat er vluchtelingen in de gebouwen van de Emmagroep (sporthal, MLC, 
Gangelschool) zouden komen en daar heeft de gemeente een informatiebijeenkomst belegd in de 
sporthal. VHB was daar ook aanwezig, evenals veel inwoners van Hoenderloo. Achteraf is de 
huisvesting in de betreffende gebouwen niet door gegaan.  
 
Statutenwijzigingen 
De leden zijn tijdens de jaarvergadering van 7 maart akkoord gegaan met het feit dat H.B. met een 
aantal wijzigingen in de statuten aan de slag kon; het niet meer hoeven te stoppen als men 65 jaar 
wordt en een termijn van 4 jaar koppelen aan de bestuursfunctie.  
 
Afsluiting A50 en verkeershinder daardoor voor Hoenderloo 
Werkzaamheden aan de A50, een aantal keren, hebben heel veel overlast opgeleverd voor de 
inwoners van Hoenderloo. De maatregelen van Rijkwaterstaat waren veelal zeer onlogisch en er 
hebben vanuit VHB veel gesprekken, waaronder evaluatiegesprekken, plaats gevonden en die waren 
zeker niet altijd bevredigend. De houding van Rijkwaterstaat was starrig en ze hielden vast, ondanks 
verzoeken en tips van VHB, aan hun eigen lijn en maatregelen.  
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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. Op 14 februari 2022 is er een overeenkomst getekend 
met DVG waardoor het voortbestaan van het knusse museum, dat puur op vrijwilligers loopt, nog 
vele jaren kan blijven bestaan en functioneren. 
 
Monument 
Bij ons oorlogsmonument bij de Heldringkerk worden 2 keer per jaar bloemen gepoot en één van die 
keren betaald VHB de rekening voor de plantjes.  
 
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’.  
 
Parkeren 
De leden van VHB hebben actief deelgenomen aan een onderzoek w.b. het parkeergedrag in het 
Muziekbos. Daarvoor was gevraagd door de gemeente Apeldoorn om een inzicht te krijgen van hoe 
en wanneer er geparkeerd wordt in dat stukje Hoenderloo.  
 
Hotelplan Hoge Veluwe 
VHB was door het bestuur van de Hoge Veluwe apart op de hoogte gesteld over het plan van het 
Park om de ingang in Hoenderloo totaal te veranderen en daarbij een groot hotel met hoge toren en 
meerdere lodges te bouwen. De camping op het Park gaat voor deze plannen gesloten worden. 
Daarna heeft men vanuit het Park de plannen bekend gemaakt aan omwonenden in het kantoor en 
daarna heeft er een inloop plaats gevonden in ’t Dorpshuus. Tijdens de jaarvergadering (7 maart) 
heeft o.a. baron Van Voorst tot Voorst de plannen verder toegelicht. Omwonenden hebben de 
krachten gebundeld om de plannen tegen te houden en ze hebben ook gesprekken gehad met VHB.  
 
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.  
 
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 
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 
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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 hoopten dit plan in 2022 te 
kunnen afronden. Het nam echter meer tijd in beslag en zal tijdens de jaarvergadering op 7 maart 
2023 voorgelegd worden aan de leden.  
 
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 omgevingsplannen 
van de gemeente. Maar ook buiten de gemeente wordt vaak een beroep gedaan op Hoenderloo’s 
Belang. Voorbeelden zijn de Recreatiezonering van de Veluwse natuur en de zogenaamde 
belevingsgebieden (in het kader van het provinciale programma Veluwe op 1). Verder is VHB zeer 
regelmatig van de partij op het zogenaamde Dorpenplatform, waar nauwe contacten worden 
onderhouden en de lijnen heel kort zijn met de andere dorpen van de gemeente Apeldoorn. 
 
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. 
 


