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Notulen van de ledenvergadering van Algemeen Belang Teuge  
d.d. 25 maart 2010 

 
1. Opening 
 De vergadering wordt geopend door voorzitter de heer Pruijt. In het bijzonder heet hij de 

ereleden, alsmede de aanwezige vertegenwoordigers van de politiek van harte welkom.  
  
 Bericht van verhindering: Mevrouw Ruigrok, de heer Hurenkamp, mevrouw De Bruijn en de 

heer Cornelisz.  
 
2. Ingekomen stukken/meldingen 
 - Mevrouw G. Jansen stopt met het knippen van de heg. Zij heeft dit 25 jaar gedaan en wordt 

hiervoor bedankt. Er wordt nog een keer op teruggekomen. 
 - Er zijn een tweetal brieven binnengekomen van de heer Cornelisz. 

In deze brieven worden onder andere de volgende punten aangehaald:  
•  Het slechte wegdek bij De Zanden. Dit wordt aangekaart bij de gemeente Voorst. 
• Geluid van de klinkers. Dit wordt als agendapunt ingebracht bij het Kernenteam 

Voorst. 
• Verkeersdrempel Teugseweg. Dit komt met de behandeling van de notulen van vorig 

jaar aan de orde. 
• Rondweg Twello. Het bestuur weet niet wat de consequenties zijn. De gemeente 

Voorst moet eerst onderzoek doen. ’t Hartelaar moet hierbij ook meewerken. 
Waarschijnlijk zal het een langdurig proces worden. ABT gaat kijken wat zij hiermee 
gaan doen. 

• Rechtzaak Leerkes. De heer Leerkes wil zich gaan vestigen aan de Hessenlaan met 
een scooter-/bromfietsenzaak. Door de direct aanwonenden is bezwaar aangetekend 
tegen de bouwvergunning. De gemeente Voorst heeft deze bezwaren erkend. Zij heeft 
de heer Leerkes aangeboden de grond terug te kopen, tegen een (volgens Leerkes) te 
lage prijs. De heer Leerkes heeft dit afgewezen en een rechtszaak aangespannen. De 
rechtbank heeft alle betrokkenen uitgenodigd voor deze rechtszaak, zoals ABT en 
Peco en mevrouw V.d. Dungen.  

 Voor 1 april 2010 moet een melding naar de rechtbank of zij willen deelnemen aan dit 
proces. Tevens moet voor 1 april 2010 een schriftelijke reactie worden ingediend.  

 De heer Pruijt heeft de rechtbank Zutphen gebeld. Er zijn geen kosten aan dit proces 
verbonden en er is geen advocaat nodig. Alleen de statuten worden nagekeken om te 
beoordelen in hoeverre Algemeen Belang Teuge namens haar leden kan optreden in 
deze zaak. Op hele korte termijn moeten er stappen worden genomen aangezien er 
voor 1 april 2010 moet worden gereageerd. 

 De vergadering wordt gevraagd of er bezwaren zijn dat ABT zich hierin mengt. Er zijn 
geen bezwaren, dus ABT zal zich hierin mengen.  

 - Brief Stichting Koepel Sport Welzijn en Cultuur  
De Koepel SWC is opgericht door de gemeente Voorst waarin zitting hebben: sv Twello, 
Voorwaarts en de belangenverenigingen. De belangenverenigingen zijn geclusterd. Teuge 
is geclusterd met De Vecht, Nijbroek en Terwolde. Wie wil je als kandidaat afvaardigen? Er 
is contact gelegd met de Koepel SWC, echter daaruit blijkt dat niet alle stukken zijn 
overhandigd. Het is wel vreemd dat alleen de 2 sportverenigingen uit Twello zitting hebben 
in deze koepel en geen andere clubs uit de gemeente Voorst, maar dat deze clubs door de 
belangenverenigingen worden vertegenwoordigd. De Stichting is volgens ABT niet 
compleet. Wie gesprekspartner is, is onbekend. Een en ander wordt uitgezocht. 

 
Opmerking mevrouw Siebelink: Zij vraagt zich af waarom de gemeente ons de vraag stelt 
of wij zitting willen nemen in de geclusterde belangenvereniging. ABT heeft hier geen 
antwoord op. Gevraagd wordt of zij, in verband met haar politieke achtergrond, e.e.a. wil 
nakijken. Zij zal dit doen. 
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3.  Notulen van de ledenvergadering van 25 maart 2009 
Pagina 4  Van Duuren in plaats van. Van Buuren. 
Pagina 5  Jaap van Oorspronk. Punt 6 is vorig jaar gesproken over de rekening van ABT naar 

sportclub Teuge toe. Dit heeft Jaap vorig jaar erg verrast. Daarna zijn er wat 
gesprekken geweest met ABT en het interim-bestuur van Sportclub Teuge. Jaap wil 
benadrukken dat het in goede harmonie is afgesloten. 

Pagina 7  Mevrouw Jansen. Zij heeft nog niets gehoord over de wandelroutes.  
 ABT is ervan uitgegaan dat e.e.a. afgehandeld zou zijn. Waarschijnlijk is er iets niet 

goed gegaan. Zij ontvangt de stukken op 26 maart alsnog.  
De heer Haarman. Is er al nagekeken of er ‘s nachts gemaaid mag worden? Is nog 
geen antwoord. De heer Cornelisz zou dit uitzoeken en hij is er momenteel niet. 

 
De notulen worden onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld en goedgekeurd. 

 
4. Actiepunten uit de ledenvergadering van 2009 

- Er zijn afspraken gemaakt met Sportclub Teuge en er is een bedrag van € 3.782,00 
overgemaakt t.n.v. Stichting. Dorpshuis Op den Toega. 

- De provincie verzoeken op het mogelijk is om meer verlichting te plaatsen langs de 
Rijksstraatweg tussen Teuge en Twello. 

 Er is contact geweest met de provincie Gelderland. Langs het wegvlak wordt geen 
openbare verlichting geplaatst, er zijn geen goede redenen aangegeven. Een en ander is 
conform het beleid van de provincie.  

- Drempel oude basisschool De Zaaier.  
 Er is contact gelegd met de gemeente Voorst. De drempel blijft voorlopig zitten in 

afwachting van de 30 km maatregelen.  
- Meer parkeerplaatsen Blériotstraat.  
 In 2011 wordt de Parmentierstraat opnieuw ingericht. De weg wordt gereconstrueerd en 

hierbij worden eventueel ook parkeerhavens in opgenomen. 
- Inventarisatie lantaarns.  
 Is in behandeling bij het kernenteam van de gemeente Voorst. 
- Geluidsoverlast krakers.  
 De gemeente neemt (vooralsnog) geen maatregelen. 
- De wandelroutes: zie eerder genoemd. 

 
Opmerking mevrouw Siebelink - De bussen die de kinderen naar de gymzaal brengen blijven 
stationair draaien bij de Parmentierstraat zolang de kinderen bij de gymnastiek zitten. De 
bussen mogen wel worden neergezet, echter de motoren moeten worden uitgezet in verband 
met de dieselstank. Zij verzoekt Algemeen Belang Teuge de chauffeur hierover aan te 
spreken. 
De heer Vlietstra zal de chauffeur vragen of zij de motoren uit willen zetten. 

 
5. Jaarverslagen bestuur en afdelingen 

- Er is één opmerking ten aanzien van het verslag van het bestuur.. 
 De kerstverlichting in de boom bij de bloembak is niet gelukt vanwege de vorst. 
 
De jaarverslagen 2009 van het bestuur en de commissies zijn vastgesteld en goedgekeurd. 

 
6. Activiteitenplan 2010 

Het voornemen is om de zaken genoemd op het activiteitenplan aan te pakken.  
De zaak Leerkes en de Koepel SWC zijn er bijgekomen. Er zijn geen vragen over. 

 
7. Financiële verslagen bestuur en afdelingen 
 - De heer J. Buitenhuis: wordt met “Op den Toega” het dorpshuis of de toneelvereniging 
             bedoeld?.  
  Dit is de toneelvereniging, het dorpshuis valt hier buiten, deze valt onder de Stichting  

Dorpshuis Op den Toega. 
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- De heer Vlietstra: hebben de hoge bedragen te maken met het dorpshuis.  
 Ja, dit zijn kruisposten in verband met het dorpshuis. 

 
 De kascommissie. 
 De heer Van Duuren: alles is akkoord en er zijn verder geen op- of aanmerkingen.  
 De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet en er wordt decharge verleend.  
 
 Mevrouw Wielart treedt af en zij wordt bedankt voor haar inzet. De heer Vlietstra zal zitting 

nemen in de kascommissie. 
 
 Begroting 

Er is een foutief bedrag opgenomen. Er zijn nieuwe begrotingen op de tafels neergelegd. Het 
betrof een fout bij het bedrag overige bij uitgaven, € 10.000 te veel. 

 
7.  Arbowet 

Samen met de leden van SJW Peco en Sportclub Teuge worden elk jaar herhalingscursussen 
BHV gedaan.  
Er is geen coördinatie in het gebruik van de AED-systemen in de omgeving. Het is 
bijvoorbeeld moeilijk om ‘s avonds na 21.00 uur een AED te krijgen. Hierover is met de 
gemeente Voorst gesproken. Er moet een systeem komen waardoor men te allen tijde bij een 
AED kan komen. Er moeten vrijwilligers komen die dit op zich willen nemen. De gemeente 
gaat dit uitzoeken en verwacht medio zomer 2010 een besluit te hebben genomen. Vanuit ABT 
is aangegeven naar de gemeente dat zij willen meeliften met de vrijwilligers. 

 
8.  Bestuursverkiezingen 

Bestuur: 
Mevrouw De Bruijn en de heer Pruijt zijn na een termijn van 3 jaar aftredend en herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten en beiden worden herkozen. 
De heer Pruijt geeft aan dat dit zijn laatste termijn als voorzitter zal zijn. 
 
Speelveldcommissie: 
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer R. Kamphuis. 
Namens het bestuur wordt hij bedankt voor zijn inzet en ontvangt hij een bosje bloemen. 
Mevrouw T. Uenk is aftredend en stelt zich wel herkiesbaar voor het speelveldcommissie. Er 
zijn geen tegenkandidaten en zij wordt herkozen. 

 
9. Rondvraag 

De heer Van der Voort. 
Afgelopen zomer is er een ooievaar geweest op de lichtmasten van de sportclub. Is het leuk 
om een ooievaarsnest in Teuge te zetten? Hij vraagt zich wel af of een ooievaar niet veel 
overlast veroorzaakt. 
Volgens de heer Geschiere is het belangrijk dat de omgeving de ooievaar van voldoende voer 
kan voorzien. Hij weet niet of de luchthaven er blij mee is. De heer Geschiere pleit voor een 
ooievaarsnest aan de rand van het dorp i.v.m. voer e.d. (zijn het geen rovers) Er moet worden 
nagekeken of het mogelijk is. Als de biotoop goed kan bestaan dan denkt hij dat de schade 
aan de natuur niet zodanig is dat men zich daarover druk moet maken. De mensen die mee 
willen denken over het ooievaarsnest kunnen zich melden bij Parmentierstraat 7. 

 
Mevrouw T. Uenk. 
Op 29 mei a.s. is er van 13.00 uur tot 17.00 uur een feestelijke aangelegenheid op het 
speelveld in verband met het 25-jarig bestaan van het speelveld en ‘t beestenboeltje. Er zijn 
diverse activiteiten voor de kinderen zoals: kleedjesmarkt, ballonnen oplaten, schminken, jeu 
de boules, sjoelen, zoekopdracht en fotocollage en een kleurwedstrijd.  
Voor de kleedjesmarkt moeten de kinderen zich opgeven en de kleurwedstrijd gaat via de 
school. 

 
De heer Teunissen. 
Kan hij dan nog gebruik maken van het fietspad als hij op de fiets naar Twello wil?  
Ja dat kan. 
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De heer J. van Oorspronk. 
In deze stukken komt niets voor over het reilen en zeilen van het dorpshuis.  
Is het mogelijk dat er toch een stukje aan kan worden gewijd?  
Het is een goed plan om het dorpshuis als agendapunt op te nemen. De start ging gepaard 
met kinderziektes. Nu loopt het dorpshuis prima, de bezetting is erg goed. De exploitatie wordt 
goed verzorgd door de Sportclub. Het bestuur is bezig met het opstellen van een 
dorpshuisplan en huishoudelijk reglement. Wie doet wat en hoe. Dit zijn aandachtspunten voor 
de stichting en de beheercommissie voor 2010. In de volgende ledenvergadering zal door 
middel van een kort verslag aangegeven worden wat er is gedaan.. 
Stichting Dorpshuis wil mogelijk lid worden van de Federatie Dorpshuis Gelderland. 
 
Mevrouw G. Jansen. 
ABT heeft Koninginnedag laten schieten en dit wordt nu opgepakt door Peco. Dit moet wel 
gepromoot worden om Koninginnedag in Teuge weer op gang te brengen.  
Het Oranjefeest wordt niet meer door ABT georganiseerd omdat er niet voldoende animo was 
doordat het in de schoolvakantie valt en veel mensen dan op vakantie zijn.  Er is nu 3 jaar 
niets georganiseerd, 2 keer omdat er niet genoeg animo was en 1 keer omdat de Koningin in 
Apeldoorn kwam. Alle waardering voor Peco en ABT hoopt dat feest zal slagen. 
Wie gaat de heg snoeien? 
Er wordt nagegaan wat Siza Dorpsgroep hierin voor ABT kan betekenen. 
 
Het openluchtspel van Op den Toega gaat dit jaar niet door. Volgend jaar wel dan? 
De heer J. Buitenhuis - staat in het verslag. Volgend jaar gaan wij weer proberen om een 
buitenstuk op te voeren. Dit is afhankelijk van het aantal spelers. Vanuit ABT zal er alles aan 
gedaan worden dat het kan worden opgevoerd, maar dan zijn er wel voldoende spelers nodig. 
 
Mededeling mevrouw Mulder. 
De commissies hebben een e-mail of een brief ontvangen over de dank-je-wel-avond voor 
vrijwilligers op 21 mei, een BBQ bij het dorpshuis. Hebben alle vrijwilligers de uitnodiging 
ontvangen? Vind jij jezelf een vrijwilliger en heb je geen uitnodiging ontvangen, meld je dan 
aan bij marcella@escapelines.nl of via de commissie 

 
10.  Sluiting 

Voordat de heer Pruijt de vergadering sluit vraagt hij aan de aanwezigen om niet weg te gaan 
in verband met de presentatie van het KIJK-project.  
 
De heer Pruijt bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 


