
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE  
2009 

 
Aantal bestuursvergaderingen: 8 
Aantal leden per 31 december 2009: 409 
 
Algemeen 
• 25 maart 2009 vond de ledenvergadering Algemeen Belang Teuge 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 webmaster regelmatig 
geüpdatet met het laatste nieuws en alle edities van TeugJe Nieuws.  
• De BHV-ers volgden een herhalingscursus verzorgd door Pro(t)action. 
• De vergaderingen over het plan Weteringsebroek werden bijgewoond door een 
bestuurslid. 
• Op 12 februari vond een gezamenlijke vergadering plaats met het bestuur en alle 
commissies van ABT. 
• Zaterdag 6 en zondag 7 juni werd de kunstroute georganiseerd met een groot aantal 
deelnemers en veel belangstellenden. Het was een geslaagd evenement. 
• Op vrijdagavond 11 december werd de kerstmarkt georganiseerd buiten bij de 
Sportclub Teuge met standhouders en redelijk wat belangstellenden. Kortom, ook een 
succesvolle activiteit.  
• In een boom van de bloembak bij de ingang van De Zanden werd kerstverlichting 
aangebracht. 
• De nieuwkomers zijn persoonlijk welkom geheten met een attentie. 
• Omdat de koninklijke familie op 30 april Apeldoorn heeft bezocht werd besloten in 2009 
geen oranjefeest in Teuge te organiseren. 
• Het project KIJK werd verder uitgewerkt. Een externe projectleider werd aangesteld. 
De Rabobank heeft een bedrag van Euro 70.000,-- uit het stimuleringsfonds geschonken 
aan het project KIJK. De Heidemaatschappij heeft het project KIJK met een bedrag van 
Euro 1.000,-- genomineerd in de wedstrijd “Een Kern met Pit”. Op 28 januari 2010 vond 
een rondetafelgesprek plaats met veel belangstellenden van de overheden, gebruikers van 
de luchthaven en andere belanghebbenden waarbij de plannen voor het KIJK project zijn 
besproken. Hierna vond een oproep plaats aan kunstenaars om zich te presenteren. 
• Op de bestuursvergadering van juni heeft de heer M. Tiebout van Platform Luchthaven 
Teuge zich aan het bestuur gepresenteerd met de doelstelliingen van het platform. 
• Op 1 oktober 2009 werd de stichting ‘de Oude Zanden’ opgericht met als bestuursleden 
Arne, Antoinette en Marianne. De primaire taken van deze stichting zijn de exploitatie en 
de programmering van het project KIJK. Luchthaven Teuge is eigenaar van de grond. 
• Op advies van Jan Geschiere en Herman Vukkink werd besloten het lidmaatschap van 
de Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland niet op te zeggen. 
• Bert Postma maakte een inventarisatie van de wandelroutes in en rond Teuge. 
• Stichting Dorpshuis Op den Toega werd verzocht een eigen website te maken voor het 
dorpshuis. Het dorpshuis wordt tot zolang vermeld op de website van ABT.  
• Na contact met de gemeente werd besloten geen feest in Teuge te organiseren op 5 
mei 2010 om de 65-jarige bevrijding te herdenken.  
 
 
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. plan Weteringsebroek; 
2. bestemmingsplan dorp Teuge (exclusief buitengebied); 
3. verkeersveiligheid (parkeerplaatsen Sportcomplex); 



4. Project Holthoevensetraat (o.a. éénrichtingsverkeer Holthoevensestraat); 
5. verwijderen van de stoepranden van de oversteekplaats van het fietspad bij het 
tennisgebouw en de luchthaven; 
6. fietspad in westelijke richting en fietspad parallel aan de wetering richting de 
Lochemstraat. 
  
Overige onderwerpen: 
1. brandweerpost in Teuge; 
2. bezwaar tegen aanvraag bouwvergunning kavel 20 door het bedrijf Leerkes; 
3. Zwerfvuilactie waarbij de organisatie in handen was van De Zaaier: 
4. Vrijwilligersverzekering voor verenigingen en bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering 
werden via de gemeente afgesloten; 
5. AED registratie met coördinatie door de gemeente; 
6. Rondweg De Zanden aanmelden bij navigatiesystemen. 
 
Het bezoek van het kernenteam heeft op 3 november plaatsgevonden met de volgende 
aandachtspunten: 
•  Bouwkavels Leerkes: beide bezwaren zijn ontvankelijk verklaard en de bouwvergunningen 
werden niet verleend (Leerkes heeft beroep aangetekend); 
• Verkeersveiligheid Holthoevensestraat: behandelen ideeën informatieavond anders dan 
eenrichtingsweg; 
• Groenvoorziening: te veel onkruid langs de schelpenpaden; 
• Oversteek fietspad bij tennisbaan (inmiddels gerealiseerd); 
• Drempel Teugseweg verwijderen; 
• Subsidiëring gebruik dorpshuis; 
• Gladheidsbestrijding op de nieuwe rondweg De Zanden rond de luchthaven. 

 
       
Contact met andere instanties/vereniginge 
• Het KIJK-project werd genomineerd in het project Landschap Veluwe. Op 12 november 
vond de bekendmaking van de prijswinnaars met een geldbedrag van Euro 33.333,-- 
plaats. Het KIJK-project werd geen prijswinnaar. 
• Aangezien de gemeente besloot het welkomstbord inclusief de twee bloembakken niet 
te willen opknappen werd de provincie verzocht dit uit te voeren bij de werkzaamheden 
aan de herinrichting van de N344.  
• Met de directeur van de Luchthaven werd de creatie van een telemediumruimte 
(teleconferentie met beeld) besproken. Deze faciliteit is bedoeld voor alle Teugenaren en 
bedrijven. Shopcord zal de organisatie en het aanvragen van Europese subsidie op zich 
nemen.  
 
 

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


