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Activiteitenverslag Algemeen Belang Teuge 2020/2021  
 

 

Naast de activiteiten door onze Dorps Contact Persoon en de commissies ABT: 

• Organisatie “afscheid Burgemeester Penninx” Teuge, 26 juni 2021; 

• Leveren van een bijdrage aan projecten 75+1  jaar vrijheid (2021); 

• Tijdens NLDoet en Burendag & aanvullende momenten zijn vrijwilligers aan het werk bij 

het Beestenboeltje, speelveld en de schoolmoestuin; 

• Actieve bijdrage aan de Commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO Teuge),  

• Deelname aan de Teuge Tafel, informatie over ontwikkelingen luchthaven Teuge als 

voorbereiding op de CRO vergaderingen en de zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit 

Teuge; 

• Samenwerken met de gemeente Voorst ten aanzien ontwikkelingen Lelystad airport; 

• ABT maakt zich sterk voor snel internet in de kern van Teuge; 

• Vertegenwoordiging en input leveren (DCP) bij het dorpenplatformoverleg gemeente 

Voorst; 

• In december ontvangen de vrijwilligers een kerststol (2020) en merci (2021) als dank 

voor hun bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp;  

• Afstemming gemeente Voorst over verkeersveiligheid; 

• Lidmaatschap Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland; 

• Bijdrage in de realisatie van het nieuwe bord “Welkom in Teuge”; 

• Bijdrage in het verplaatsen van het Monument herdenking bij KIJK; 

• Bijdrage in het plaatsen van de vleugel Lancaster bij Monument herdenking; 

• ABT levert een actieve bijdrage in het bestuur dorpshuis; 

• Overdragen inboedel dorpshuis aan SP-Teuge, opheffen bestuur “Stichting op den 

Toega”;  

• Overdragen pacht aan de gemeente Voorst, opheffen bestuur “ Stichting de oude 

Zanden”;  

• Promoten en stimuleren deelplannen vanuit de Dorpsvisie “Kanskaart voor Teuge” in 

samenwerking met Teugenaren en de gemeente Voorst; 

• Bespreken bewegwijzering Teuge met gemeente Voorst; 

• Ondersteuning team “Opruimen Zwerfvuil Teuge”;  

• Vertegenwoordiging bij evenementen;  

• Organiseren en ondersteunen van NLDoet (maart) en burendag (september); 

• Realiseren nieuwe ansichtkaart Teuge; 

• Actie zonnebloemzaadjes Teuge, lente na Corona; 

• Bespreken wateroverlast met gemeente Voorst en waterschap Vallei en Veluwe; 

• Initiëren project Kunstwerk in Park van Teuge ism Mark en de gemeent Voorst; 

• Afstemming met verenigingen, sportclub, stichtingen, cbs de Zaaier in Teuge & directie 

luchthaven Teuge; 

• Bijdrage aan campagne Oranjefonds 20 jaar, Jan van den Noort en Mariska van Rossum 

landelijk in beeld; 

• Afstemming met Mens en Welzijn Voorst over sociale cohesie; 

• Bijdrage welkom nieuwe burgemeester Jorritsma-Verkade gemeente Voorst (film en 

aanbieden welkomstmand);   

• Communicatie: mailingen naar leden, berichten op de website https://teuge.eu/ en 

facebook pagina Teuge https://www.facebook.com/AlgemeenBelangTeuge/; 

• Updates boekje “Teuge in Vogelvlucht”, overhandigen aan gasten en nieuwe inwoners Teuge. 
 

https://www.voorst.nl/nieuws/artikel/afscheidstournee-teuge
http://www.croteuge.nl/default.aspx
http://www.croteuge.nl/default.aspx
https://dkkgelderland.nl/
https://teuge.eu/
https://www.facebook.com/AlgemeenBelangTeuge/
https://teuge.eu/images/Welkom_in_Teuge.pdf

