
  

 
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE  

2008 
 
 

Aantal bestuursvergaderingen: 8 
Aantal leden per 31 december 2008: 408 (was 401) 
 
 
Algemeen 
• 25 maart 2008 vond de ledenvergadering plaats in het dorpshuis. 
• Enkele bestuursleden namen op 4 mei deel aan de stille tocht en legden namens Teuge een graftak tijdens 

de dodenherdenking. 
• De website www.algemeenbelangteuge.nl werd door de nieuwe webmaster regelmatig geüpdatet met het 

laatste nieuws en alle edities van TeugJe Nieuws.  
• De BHV-ers volgden een herhalingscursus bij Pro(t)action. 
• De vergaderingen over het plan Weteringsebroek werden bijgewoond door een bestuurslid. 
• In 2007 verschenen vijf edities van TeugJe Nieuws dat in een oplage van 1000 stuks werd verspreid in 

Teuge en omstreken. 
• Op 27 februari vond een gezamenlijke vergadering plaats met bestuur en alle commissies van ABT. 
• Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni werd de kunstroute georganiseerd met een groot aantal deelnemers en 

veel belangstellenden. Het was een geslaagd evenement. 
• Op 2 oktober vond een dankje-wel-avond plaats voor alle vrijwilligers van ABT in het dorpshuis met een 

hapje en een drankje. De avond werd besteed aan het schilderen van twee kunstwerken die in het 
dorpshuis te zien zijn. In TeugJe Nieuws werden vrijwilligers opgeroepen om zich hiervoor aan te 
melden. 

• De besturen van sportclub Teuge en ABT hebben samen de stichting ‘dorpshuis Op den Toega’ opgericht, 
die eigenaar is van de inventaris van het dorpshuis en de sociaal/culturele functie van het dorpshuis 
bewaakt. Het bestuur bestaat uit drie personen als afgevaardigden van ABT, Sportclub Teuge en 
gebruikers, t.w. de heer D. Oleman, de heer D. Ormel en mevr. S. Geschiere. 

• Op 23 december 2008 is een aangetekende brief gestuurd aan het bestuur van Sportclub Teuge inzake 
aansprakelijkheidsstelling voor het in gebreke blijven van de eindrapportage van de bouw van het 
dorpshuis naar de Provincie Gelderland en het niet deugdelijk verzekeren van opstal en inventaris van het 
dorpshuis. 

• Op zondagmiddag 14 december werd de kerstmarkt georganiseerd binnen in het dorpshuis en in de 
kantine van de Sportclub met veel standhouders en veel belangstellenden.  

• In een boom van de bloembak bij de ingang van De Zanden werd kerstverlichting aangebracht. 
• De wijkagent heeft vier inloopspreekuren gehouden in het dorpshuis. 
• Alle nieuwkomers zijn persoonlijk welkom geheten met een attentie. 
• In het najaar werd een werkgroep opgericht met als doel een multifunctionele faciliteit (landschapskunst) 

bij de schaapskooi te plaatsen. Het CBK Gelderland ondersteunt de werkgroep.  
Het project werd “KIJK’ genoemd. 
 
 
 

Contact met de gemeente 
• Vanuit het aandachtsgebied Ruimtelijke Ordening zijn raadsvergaderingen en ronde-tafel-gesprekken 

bijgewoond om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in en rondom Teuge. 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
1. herinrichting Rijksstraatweg N344) en Holthoevensestraat; 
2. bestemmingsplan de Zwaan; 
3. evaluatienota en oriëntatienota inzake het verkeersbeleid; 
4. plan Weteringsebroek; 
5. veiligheid in het dorp (inzet brandweerpost); 
6. dorpsvisie Teuge; 
7. verkeersveiligheid (parkeerplaatsen Sportcomplex). 

http://www.algemeenbelangteuge.nl/


 

 
• Naar aanleiding van de Reactienota N344 Bebouwde kom Teuge van september 2008 werd op 

verzoek van Algemeen Belang Teuge nog een aanpassing meegenomen met betrekking tot het 
voetpad parallel aan de ventweg (kruising de Zanden – Hessenlaan). De werkzaamheden staan 
gepland voor 2009. 

• Het bezoek van het kernenteam heeft niet plaatsgevonden. Onze aandachtspunten zijn schriftelijk 
doorgegeven aan de gemeente, t.w.: 
- het opknappen van het welkomstbord inclusief de twee bloembakken; 
- het verbeteren van de verwijsborden naar het dorpshuis; 
- voorrangskruising maken van het kruispunt Holthoevensestraat-Woudweg; 
- stoepranden bij de oversteekplaats van het fietspad bij het vliegveld en de tennisclub lopen te ver 
   door; 
- het maaien van de bermen in het buitengebied. 

• Er werd een zienswijze en een bezwaarschrift ingediend ten aanzien van de vestiging van het bedrijf 
Leerkes (Motorfun)aan de Hessenlaan Er heeft overleg plaatsgevonden met PECO en bewoners van 
Parmentierstraat en Hessenlaan. ABT heeft een alternatieve locatie voor het bedrijf Leerkes 
voorgesteld. De hoorzitting in het gemeentehuis over dit onderwerp werd op 15 december 
bijgewoond. Met de heer Leerkes werd een gesprek gevoerd. 

 
 

 
Contact met andere instanties/verenigingen 

• Er is een projectplan opgesteld voor subsidiëring van TeugJe Nieuws dat bij meerdere fondsen,  
bedrijven en instellingen werd ingediend. Het Oranjefonds heeft een bedrag van Euro 1.500,-- 
toegezegd. 

• Er is een projectplan opgesteld voor subsidiëring van de herinrichting van de kinderboerderij ’t 
Beestenboeltje dat bij meerdere fondsen, bedrijven en instellingen werd ingediend. Er werd een 
totaalbedrag van Euro 3.000,-- toegezegd. 
 

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