
                        

Defintieve versie, besproken op ALV april 2019     

 

Aanwezigen: 46 leden inclusief 6 bestuursleden 

Gasten:  dhr. Gerritsen (onze stadsdeelmanager Gemeente Apeldoorn) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering omstreeks 20.00 uur. Zij heet de 46 aanwezige leden van harte 

welkom, onze ereleden, de heren van Son en Postuma en de heer Gerritsen van de Gemeente 

Apeldoorn in het bijzonder. De voorzitter noemt vervolgens dorpsgenoten die sinds de vorige ALV 

(16 maart 2016) nieuw in Soeren zijn komen wonen: Edgar van Siflhout en Cheryl Beekman op nr 56; 

René en Anneke Verschoor en hun dochters Sanne , Marije en Nadien, op nr 59; Andre Ettema en 

Daniëlle Groenewoud op nr 99 en Carlo Bonello en Harm Weijers op nr 5. Nieuw geboren op nr 27C:  

Elin, dochter van Matthijs en Sanne Feenstra. 

 

2. Ingekomen stukken en Mededelingen 

Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Elleke Aris, Familie Boss, Jorien Nijhuis, 

Pierre Pinkse, Koby van Kooten en Cor Bolkenstein.    

  

3. In Memoriam 

De voorzitter memoreert dat sinds de vorige ALV (12 April 2017) er helaas drie inwoners van Hoog 

Soeren zijn overleden: nl de heer Rob Tielman, de heer Paul van Es en de heer Lammert Koldenhof; 

ook zijn drie voormalige inwoners van Hoog Soeren overleden: de heer Frans Westendorp, de heer Jos 

Schutte en mevrouw Jojo van Rijn. De vergadering herdenkt hen met een moment stilte. 

 

4.  Notulen van vorige vergadering (12 april 2017) 

Er zijn geen opmerkingen met betrekking tot de conceptnotulen van de vorige jaarvergadering. En 

daarop worden de notulen door voorzitter en secretaris vastgesteld.  

 

5.  Jaarverslag  en Financiën 2017 

De voorzitter licht kort enkele hoofdstukjes van het  niet financiële deel van het jaarverslag toe. Een 

van de leden vraagt zich af op wiens initiatief de verkeersdrempels zijn verhoogd. Door de verhoging 

wordt namelijk meer geremd en gas gegeven waardoor er meer lawaaioverlast is ontstaan. Een van de 

andere leden licht daarop toe dat de drempels zijn verhoogd op verzoeken vanuit Hoog Soeren zelf. En 

wel omdat er veel te hard over de weg in het dorp wordt gereden. Verder geen opmerkingen of vragen 

naar aanleiding van het jaarverslag.  

Vervolgens presenteert de penningmeester een overzicht van de lasten en baten over 2017, licht enkele 

punten toe, en toont de resulterende balans per 31/12/2017. De grote lijn is: in 2017 is afgesloten met 

een batig saldo van ruim 570 Euro. Met het Oranjefeest konden we dit jaar extra uitpakken dankzij de 

royale donatie van 1000 Euro van Veluwwonen.   

De liquide middelen zijn in 2017 met ca. 2500 euro verminderd en het eigen vermogen slonk met 

ongeveer 2400 Euro. Het bestuur voorziet verschuivingen in de bestemmingsreserves. Deze zullen 

worden besproken bij de begroting 2018 (zie hieronder).  

De kascommissie van 2017 heeft de boeken en de balans gecontroleerd en in orde bevonden. Naar 

aanleiding hiervan wordt het overzicht van baten en lasten 2017 goedgekeurd en wordt het décharge 
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verleend over het boekjaar 2017. De voorzitter bedankt de kascommissie 2017 voor hun werk. De 

kascommissie 2018 wordt samengesteld uit Johan Visser (vz) en René Verschoor.  

De penningmeester bespreekt vervolgens de begroting voor 2018: de baten en lasten volgen in grote 

lijnen het patroon van afgelopen jaren, zover dus geen verrassingen. Voor 2018 zijn wel extra kosten 

voorzien voor wat betreft de technische verbeteringen van de website. Die kosten worden begroot op 

ca 1000 Euro. De contributie blijft gehandhaafd op 10 Euro per volwassene. Het bestuur stelt echter 

voor op de contributie voor buitenleden te verhogen met 5 euro. Dit in verband met de portokosten 

voor het pomphulletje. Het voorstel wordt aangenomen.  

 

6  Punten van Algemeen Belang 

 

De voorzitter meldt dat de nieuwe Canadezenboom pas ergens in het najaar zal worden geplant. De 

kosten worden betaald door het Kroondomein. De BBV heeft 750 Euro gereserveerd om de stam van 

de oude boom te verzagen tot een bankje.  

Vervolgens geeft de voorzitter een toelichting over het voornemen van de gemeente om meer 

(bloemen) kleur in de dorpen te brengen. Hoog Soeren komt ook voor dit initiatief in aanmerking. 

Suggesties en voorstellen kunnen bij de gemeente worden ingediend voor 1 juni. De voorzitter meldt 

dat zij het initiatief van de gemeente heeft besproken met het de heren Willems en Olthof van het 

Kroondomein. Die staan positief tegenover het voorstellen en suggereren om daarvoor de weilandjes 

langs de akker te gebruiken, doch wel onder de voorwaarde dat Jan ten Bosch daar geen agrarische 

bezwaren tegen heeft. Ook het veldje tegenover de kapel zou een geschikte plaats kunnen zijn voor 

extra bloemenpracht in het dorp. Het Kroondomein voelt niets voor het planten van niet inheemse 

soorten in de bossen van het domein.  

 

7 Dorpsvisie/vitaliteitsplan 

 

De voorzitter geeft het woord aan Hessel Posthuma, de voorzitter van de werkgroep die het nieuwe 

dorpsplan zal helpen uitwerken. Hessel memoreert dat het oude plan al van 2009 dateert en dat het 

nieuwe plan sturing zal moeten geven aan dat wat we in de komende 10 jaar met Hoog Soeren aan 

willen. Het is, aldus Hessel de ultieme mogelijkheid voor alle dorpsbewoners om je stem te laten 

horen en om ook proactief met de gemeente te overleggen wat wij nu wel en niet in Hoog Soeren 

zouden willen De vorige keer, de periode 2009-2010,  kreeg het dorp bij de ontwikkeling van het 

dorpsplan  ondersteuning van de DKK (de kleien kernen), maar deze keer zal het de gemeente 

Apeldoorn zelf zijn die ons zal assisteren bij de organisatie van dit – wat voortaan zal heten – 

vitaliteitsplan. Vanuit de gemeente zal Steven Gerritsen degene zijn die dit leidt. De werkgroep bestaat 

inmiddels uit 9 leden (Sjoerd Tomas, Erik Keukens, Marjolijn Pinkse, Jan ten Bosch, Jorien Nijhuis, 

Peter Klein, Jesse van Weezel, Jan Koning en Hessel Posthuma) en hoopt binnen afzienbare tijd 

samen met Steven de startbijeenkomst te organiseren. Het ligt in de verwachting het project af te 

ronden binnen 12 maanden na de startbijeenkomst.  

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Steven Gerritsen die er op wijst dat het initiatief voor 

een nieuw vitaliteitsplan nauw samenhangt met de nieuwe omgevingswet die eist dat de gemeente nu 

ook echt gaat luisteren naar zijn burgers. Steven wijst er op dat Hoog Soeren het hoogste 

vergrijzingspercentage van heel Apeldoorn heeft. En in zijn optiek biedt het nieuwe Hoog Soerense 

vitaliteitsplan een uitgelezen gelegenheid om bijzondere aandacht aan juist deze problematiek te 

wijden en na te gaan hoe een en ander in de toekomst in gepast kan worden binnen de kaders van het 

bestaande gemeentelijke budget.  

 

8 Mededelingen van diverse verenigingen  

• Wouter Peters brengt verslag uit van de activiteiten van de Vrijwillige Brandweer Hoog Soeren over 

het afgelopen jaar. De brandweer moest 34 keer uitrukken. Details zijn te vinden op de website. De 

brandweer bestaat dit jaar 90 jaar. Dit wordt gevierd in besloten kring.  

• Roelof de Jong vertelt over het inloopcafé, de wekelijkse ontmoeting op woensdagochtend van 10 tot 

12 in Restaurant nummer 15. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om er voor te zorgen dat  

ook onze oudere en/of minder valide dorpsgenoten af en toe onder de mensen te blijven komen. 

Regelmatig worden er sprekers uitgenodigd, zowel mensen uit ons sociale wijkteam als 



dorpsgenoten met een interessant verhaal. Het inloopcafé verwelkomt overigens alle andere 

buurtgenoten. 

• De zangvereniging Hoog Soeren meldt dat de groep naarstig op zoek is naar nieuwe leden.. Er wordt 

elke dinsdag gezongen.  

• De voorzitter noemt tenslotte de tal van andere kleinere clubjes binnen onze gemeenschap (tuinclub, 

bridgeclub, boekenclub, kookclub, fotoclub, het websiteteam, de Pomphul redactie etc.), Allen 

belangrijk voor de sociale cohesie binnen het dorp. Dick de Lange vraagt het woord en doet een 

gepassioneerde oproep om toch vooral naar de Kapelconcerten te komen. Prachtige muziek inclusief 

een glas mooie wijn.  

• Diederik Hülsmann constateert dat de website momenteel slecht bereikbaar is en zou verder graag 

zien dat als de site weer live komt de actualiteit wat nadrukkelijker aan de orde komt. De secretaris 

zal dit met hem opnemen.  

 

9. Wijziging samenstelling bestuur 

Statutair aftredend mevrouw Jenny van der Poel; na 4 jaar bestuurslid te zijn geweest kiest zij niet 

voor verlenging met nog eens vier jaar. De voorzitter memoreert haar inzet binnen de 

evenementencommissie. Een organisatie waar alles op rolletjes draaide dankzij Jenny en dank zij haar 

niet te stuiten dadendrang. Haar afscheid wort met lede ogen aanvaard. En voor  

Het bestuur stelt voor om tijdens de vergadering de Heer Erik Keukens te benoemen als algemeen 

bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering keurt vervolgens de voorgestelde 

benoeming goed.  

 

10.  Rondvraag 

• Dhr. Pasman doet een oproep om langzamer te rijden op de zandwegen van Hoog Soeren. Zijn 

oproep wordt door de vergadering met instemming ontvangen. 

• Jan Koning vraagt zich af waarom er maandelijks een maatschappelijk werkster van Stimenz 

(Helène  Mook) spreekuur heeft in Hoog Soeren. De voorzitter merkt op dat de frequentie 

vooralsnog is teruggebracht naar eens per 3 maanden. Annelies Boersma merkt op dat zij erg 

enthousiast is over de rol die de maatschappelijk werkster in de gemeenschap van Hoog Soeren  de 

afgelopen tijd heeft gespeeld. Dat de meeste bewoners daar niks van zien is omdat zij haar werk 

vooral verricht bij de mensen thuis zonder dat de buitenwereld daar erg in heeft. Steven Gerritsen 

valt haar bij en voegt daar nog aan toe dat Helène ook buiten het inloopcafé heel goed benaderbaar 

is en iedereen die daar behoefte aan heeft haar zo kan bellen of mailen.  

• De oorkonde onder de stronk van de Canadezenboom is nog niet is gevonden. In een laatste 

poging om die toch te vinden wil men de stronk nu in stukken zagen. 

• Marco Boersma vraagt om een update over vliegveld Lelystad. De secretaris meldt dat de 

vliegtuigen uit Lelystad vooralsnog niet meer direct over Hoog Soeren komen maar over 

Klarenbeek gaan vliegen. Maar, zo waarschuwt hij, vergis u niet. De nieuwe route over 

Klarenbeek geldt tot 2023. Daarna ligt alles weer open en kan het zomaar zijn dat de vliegtuigen 

dan weer wel rechtstreeks over Hoog Soeren zullen vliegen.  

• Hessel betreurt dat het overlijden van Lammert Koldenhof zo weinig aandacht heeft gekregen in 

het Pomphulletje. Gezien zijn betrokkenheid bij  Hoog Soeren had dat wel breder mogen worden 

uit uitgezet. Verder vestigt hij nogmaals de aandacht op het 100 jarig bestaan van de BBV in 2021. 

• Joke Voskamp waarschuwt de bewoners voor de mogelijke verkeersoverlast in de week van 27 

april tot en met 7 mei als ProRail het spoor tussen Apeldoorn en Stroe onder handen neemt. De 

overgang bij Assel blijft overigens open.  

• Anneke Stolk zou graag meer informatie hebben over de verschillende activiteiten (buurtapp; 

tuinclub etc) De secretaris verwijst haar voor de buurtapp naar Jaap Westerwoudt  

• Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.   

 

10.  Sluiting 

De voorzitter mevr. de Jong sluit de vergadering om  21.50 uur onder dankzegging aan alle 

aanwezigen. 
                             



 


