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

• 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; 

• Organisatie dorpslunch ABT 111 jaar; 

• Uitgifte extra editie Teugje Nieuws ABT 111 jaar; 

• Organisatie 2 informatieavonden en ledenraadpleging n.a.v. plan zonnepark familie 

Schutte; 

• Ondersteunen werkgroep zonnepanelen en ontvangst rapport van de werkgroep; 

• Oprichting commissie Energietransitie Teuge; 

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

Voorst; 

• Afstemming gemeente Voorst over verkeersveiligheid; 

• Organisatie 2 avonden over water i.s.m. de gemeente Voorst en waterschap Vallei en 

Veluwe; 

• Ondersteunen dorpsquiz Teuge; 

• Lidmaatschap Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland; 

• ABT levert een actieve bijdrage de commissie voor het beheer van het dorpshuis; 

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

samenwerking met Teugenaren en de gemeente Voorst; 

• Vertegenwoordiging bij evenementen;  

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

• Faciliteren project Kunstwerk in Park van Teuge i.s.m. Mark Huser en de Gemeente 

Voorst; 

• Input leveren tijdens de ronde tafel gesprekken gemeente Voorst over de 

omgevingswet; 

• Organiseren informatieavond invulling perceel Hessenlaan en woningbouw met de 

gemeente Voorst;  

• Organiseren informatieavond herinrichting Parmentierstraat met de gemeente Voorst;  

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

luchthaven Teuge; 

• Afstemming met Mens en Welzijn Voorst over sociale cohesie; 

• Onderzoek mogelijkheden Pantry Teuge; 

• Update website https://teuge.eu/ 

• Communicatie: mailingen naar leden, berichten op de website, Facebook en Instagram;  

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

• Ontvangst en rondleiding burgemeester Paula Jorritsma-Verkade, wethouder Bert Visser 

en een grote delegatie raadsleden en fractievertegenwoordigers in Teuge; 

• Onthulling mozaïekbankje Teuge bij de kinderboerderij; 

• Mini bieb gemaakt en officieel geopend; 

• In december ontvingen de vrijwilligers een attentie “ Je bent een kanjer” als dank voor 

hun bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp;  

 
 

http://www.croteuge.nl/default.aspx
http://www.croteuge.nl/default.aspx
https://teuge.eu/images/nieuws/TN/TN_111_Jaar_ABT.pdf
https://dkkgelderland.nl/
https://teuge.eu/
https://teuge.eu/images/nieuws/Welkom%20in%20teuge/Welkom_in_Teuge!_versie_20220712.pdf

