
  

 
JAARVERSLAG 2005 

 
 
Aantal bestuursvergaderingen: 8 
12 informatiebulletins en 3 activiteitenschema’s werden bezorgd. 
Aantal leden per 31 december 2005: 414 (was 360) 
 
 
Algemeen 
• Uit het nieuwe bestuur werden drie groepen geformeerd om de taken te verdelen t.w. faciliteiten, 

evenementen en ruimtelijke ordening, ieder met een eigen woordvoerder. 
• Nieuwkomers werden welkom geheten met een brief. 
• Enkele bestuursleden namen op 4 mei deel aan de stille tocht en legden namens Teuge een graftak tijdens 

de dodenherdenking. 
• Op 17 februari vond een vergadering plaats met alle commissies van Algemeen Belang. 
• De website www.algemeenbelangteuge.nl werd door de nieuwe webmaster geheel vernieuwd en 

vervolgens wekelijks geüpdatet met het laatste nieuws en alle informatie die ook huis aan huis werd 
verspreid.  

• Het plan van aanpak van de ARBO-wet uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk werd geactualiseerd. 
• Alle vrijwilligers ontvingen met kerstmis een kaart met een persoonlijke kerstgroet. 
• Faciliteiten, ruimtelijke ordening en evenementen werden vaste agendapunten op de 

bestuursvergaderingen.  
• Op zaterdag 21 mei heeft de faciliteitengroep samen met enkele jonge voetballers van Sportclub Teuge 

zwerfvuil rond het sportterrein en in een groot gedeelte van de dorpskern opgehaald. Twee containers 
werden gevuld. 

• De commissie Milieuhygiëne van luchthaven Teuge is onder de aandacht gebracht met de mogelijkheid 
voor omwonenden om zich kandidaat te stellen. Gezien de geringe belangstelling is de voor oktober 
geplande informatieavond niet georganiseerd. 

• De heren J. Geschiere en W. den Uijl waren bereid de omwonenden van luchthaven Teuge te blijven 
vertegenwoordigen in de commissie Milieuhygiëne. 

• De evenementengroep heeft op eerste paasdag een paasvuur georganiseerd waarbij de catering werd 
uitbesteed. 

• Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding werden op 7 mei Canadese veteranen ontvangen op 
luchthaven Teuge.  

• Na een extra ledenvergadering op 27 april keurden de leden de statutenwijzigingen goed. De notaris heeft 
de statuten gewijzigd die ter inzage zijn op onze website www.algemeenbelangteuge.nl.  

• Er werden vier inloopavonden georganiseerd, waarbij een gesprek kon plaatsvinden met een delegatie van 
het bestuur. 

• Met de school De Zaaier is reparatie en behoud van het beeld de zaaier besproken. 
• Gezien de geringe waarde van de inventaris in de schaapskooi werd deze niet tegen brand verzekerd. 
• Een cursus BedrijfsHulpVerlening werd georganiseerd voor leden van ABT en PECO. 
• Belangstelling werd gepeild voor een in de zomer van 2006 te organiseren kunstroute in Teuge. 
• De noodzaak om een verzekering af te sluiten tegen bedrijfsaansprakelijkheid van vrijwilligers werd 

onderzocht.  
• Er werd begonnen met het opstellen van een communicatieplan. 
• In november vond de officiële overdracht plaats van oranjebelang naar het bestuur, waarbij de 

evenementengroep volgende oranjefeesten zal organiseren. 
• Een nog te plaatsen oorlogsmonument voor het verongelukte vliegtuig in Teuge tijdens de tweede 

wereldoorlog zal worden beheerd. Het bouwoverleg werd bijgewoond. De evenementengroep zal t.z.t. de 
onthulling van het monument organiseren. 
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Contact met de gemeente 
• De website www.voorst.nl werd geraadpleegd voor de gemeentelijke openbare stukken. 
• Het kernenteam van de gemeente heeft Teuge op 1 november 2005 bezocht met de volgende 

agendapunten: 
- stand van zaken beleid beukenlaan De Zanden en Parmentierstraat 
- stand van zaken planvorming traverse (rotondes) 
- beleid groenvoorziening: onderhoud groenstroken en rotondes 
- stand van zaken verbreding smalle berm Stationsweg/Bottenhoekseweg 
- verkeersonveilige situatie bij de Eben Haezerschool Zandenallee 
- groen in de schelpenpaden 
- onderhoud wandelpaden langs de wetering 
- borden bij oversteekplaats Rijksstraatweg 
- verkeersonveilige situatie kruising Holthoevensestraat/Woudweg 

• Op verzoek heeft de gemeente de aan de linkerkant van de weg geplaatste 30 km borden in de dorpskern 
verwijderd. 

• Langs De Zanden ter hoogte van de Sportclub werden lantaarnpalen geplaatst. 
• De bomen langs het schelpenpad tussen de familie Vukkink en Sportclub werden opgesnoeid zodat het 

pad beter begaanbaar is. 
• Een prullenbak werd geplaatst op de parkeerplaats bij de tennisbaan. 
• Er werd een convenant afgesproken over het bouwplan De Zwaan met het college van B&W, PECO, 

luchthaven Teuge en ABT waarbij een prima oplossing werd gevonden voor het evenemententerrein van 
PECO en kwam een passende locatie voor de volkstuinen beschikbaar. 

• Als gevolg van dit convenant gaf het college van B&W groen licht een dorpshuis te realiseren. Om de 
behoefte te peilen werd een enquête naar de bewoners gehouden. 

• De volgende stap in de procedure naar realisatie van een dorpshuis is het opstellen van een 
intentieverklaring dat ondertekend door de besturen van ABT en Sportclub en goedgekeurd door beide 
ledenvergaderingen naar de raad moet worden gestuurd. 

• Het ontwerp ruimtelijke toekomstvisie Voorst werd bestudeerd. 
• Het verzoek om het gebouw de Zwaan op de monumentenlijst te plaatsen zal worden gehonoreerd bij de 

realisatie van de nieuwbouw. 
• Op 11 oktober organiseerde de gemeente met het bureau Companen een schouw in Teuge in het kader 

van het leefbaarheidsonderzoek in de kernen van de gemeente. De Teugenaren werden ’s avonds 
geïnformeerd over de bevindingen.  

• De gemeente werd verzocht Sportclub Teuge te nomineren voor de PLUIM 2005 in de categorie sport. 
 
 
 
Contact met andere instanties/verenigingen 

• ABT werd lid van de Landelijke Verenigingen van Kleine Kernen 
• Stichting Mens en Werk en Vluchtelingenwerk hebben zich gepresenteerd op de ledenvergadering. 
• Het reconstructieplan Veluwe werd in maart goedgekeurd. 
• Een door de Rabobank georganiseerde informatieavond voor vrijwilligers over bestuurlijke 

aansprakelijkheid, BHV en ARBO werd bijgewoond. 
• Met LVKK en Spectrum zijn bespreking gevoerd in het kader van de realisatie van het dorpshuis. 

 
 
 
 
 
 
Zie voor de commissies ’t Beestenboeltje, Dorpsverfraaiing, Oranjebelang, Speelveld de Zandenhof en Op 
den Toega de afzonderlijke jaarverslagen. 
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