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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE 
 
Datum : dinsdag 22 maart 2011 
Plaats : dorpshuis Op den Toega 
Aanvang : 20.00 uur 
Einde  : 22.00 uur 
 
1. Opening  

Arne Pruijt opent de vergadering en heet alle aanwezigen (in totaal 48 leden), met 
name de ereleden, maar ook de Partij van de Arbeid, Liberaal 2000 en Groen Links, 
welkom.   
 
Arne geeft aan, om te beginnen, te willen stilstaan bij de dorpsgenoten die het 
afgelopen jaar zijn overleden, namelijk Wim Harenberg, de heer Van Vliet, de heer 
Ganzefles, de heer IJzerman, Mariet Jansen en de heer Van der Voort.  
 
Verder geeft Arne aan dat het jaar 2010-2011 een bijzonder jaar is voor het 
Algemeen Belang: het 100 jarig bestaan en de onderscheiding van de secretaresse 
van het Algemeen Belang, bovendien was het Algemeen Belang genomineerd voor de 
pluim. Alleen de nominatie al was een heel mooi compliment. Dat het Algemeen 
Belang de pluim uiteindelijk niet heeft gekregen, doet er eigenlijk niet toe. De 
nominatie alleen al was een erkenning voor datgene waar men druk mee geweest is.  
 

2. Mededelingen 
Marianne Wieggers geeft aan dat de volgende personen zich afgemeld hebben: Peter 
Cornelisz, Reinier Dooijeweerd, Joke Boerkamp, de CDA-fractie, Truus den Ouden en 
Jan Willem Stegeman. 
 

3. Notulen van de ledenvergadering van 25 maart 2010 
Naar aanleiding van de notulen van 25 maart 2010 worden de volgende opmerkingen 
gemaakt:  
 
Pag. 1: geen opmerkingen. 
Pag. 2: geconstateerd dat de nummering van de pagina’s niet helemaal klopt; pagina  
   2 is pagina 1 en zo verder. Verder geen opmerkingen. 
Pag. 3: geen opmerkingen. 
Pag. 4: Jaap van Oorspronk vraagt of er al iets meer duidelijkheid is over de AED- 
   problematiek. Arne geeft aan dat hij verder geen duidelijkheid heeft  
   verkregen. Het idee was om iets te doen met de communicatie en instructie  
   van het gebruik van de AED. Daar is richting de gemeente op aangedrongen,  
   maar vanuit die richting is niets meer gehoord. Arne zegt de weg kwijt te  
   zijn hoe nu de stand van zaken is. Wel ligt het in de bedoeling hier voor de  
   zomer iets mee te doen.  
Pag. 5: geen opmerkingen.  
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Het verslag wordt hiermee goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Jaarverslagen 2010 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de diverse jaarverslagen.  
 
Activiteitenplan 2011 
Antoinette licht toe welke activiteiten gepland zijn in het kader van het 100-jarig 
bestaan, namelijk:  
 
• Kunst en cultuur weekend, het zogenaamde Kucult 

Deze zal plaatsvinden op 27 en 28 augustus. Op zaterdagavond zullen allerlei 
feestelijke activiteiten georganiseerd worden, waaronder een boerenbruiloft met als 
thema 100 jaar terug in de tijd en 100 jaar in de toekomst. Bovendien zullen 
Teugse hanen worden uitgenodigd. Op zondag zullen de verschillende kunstenaars 
zich concentreren op één plek.  

• Teugs bier- en wijnfeest 
Deze zal plaatsvinden rond 12 december. 

 
Verder is het Algemeen Belang nog druk met de voorbereidingen voor de uitgave van 
wandelkaart van Teuge en omgeving. Marianne geeft aan dat het gaat om een 
geïllustreerde wandelkaart. Deze komt in de week voor Pasen bij iedereen in de bus, 
met daarbij een uitnodiging om op 1e Paasdag om 11.00 uur (een gedeelte van) deze 
route te lopen. Bob Bakker zal van die gelegenheid een foto maken. De firma Bonhof 
heeft een hoogwerker in bruikleen gesteld om dit mogelijk te maken. Voorgesteld 
wordt om het tijdstip iets te verschuiven, zodat ook kerkgangers hieraan kunnen 
deelnemen. Hier wordt nog nader over nagedacht.  
 

5. Verslag kascommissie 
De heer Van Duuren en de heer Vlietstra hebben de kas gecontroleerd. De heer Van 
Duuren is vanavond aanwezig en geeft aan dat hij samen met de heer Vlietstra bij de 
heer Van Essen is geweest en dat ze alles hebben gecontroleerd. Het zag er allemaal 
netjes uit. Er zijn een aantal steekproeven genomen. Hij heeft geen opmerkingen 
naar aanleiding van deze controle.  
 
Benoeming nieuwe kascommissie 
Bij deze wordt de kascommissie bedankt voor hun inzet. Voor de heer Van Duuren 
moet een nieuwe kascontroleur worden gezocht. Nardy Hulshegge biedt zich 
spontaan aan. Zij zal volgend jaar samen met de heer Vlietstra de controle doen.  
 

6. Financiële overzichten 2010 
Gevraagd wordt of er vragen zijn naar aanleiding van deze overzichten. Jaap van 
Oorspronk vraagt waarom de kruisposten niet in mindering gebracht zijn op de 
totalen aan inkomsten en uitgaven. De verspreide overzichten zijn voor Jaap niet 
duidelijk. Hij zou dit graag gespecificeerd zien. Harry van Essen geeft aan dat hij alle 
stukken bij zich heeft, dus desgewenst kan dit ingezien worden. Onno van der Zee 
vraagt of de gegevens niet op de site gezet kunnen worden zodat een en ander 
overzichtelijker is. Arne geeft aan dat dit zou kunnen als daar behoefte aan is. 
Voorgesteld wordt dit op een PDF te zetten en op deze manier inzichtelijk te maken 
voor degene die hier behoefte aan heeft. Arne vraagt of de algemene teneur is dat 
men inzicht wil hebben in de stroom van de cijfers. Dat is inderdaad het geval.  
 
Begrotingen 2011 
Geconstateerd is dat er een typefoutje staat in de laatste post: “-50” moet zijn “-40” .  
 

7. Rapportage ARBO-wet uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk 
Dick Oleman meldt dat één keer per jaar een BHV-cursus wordt gevolgd, waarbij ook 
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het gebruik van de AED wordt behandeld. Hier nemen jaarlijks twee à drie mensen 
aan deel.  
 

8. Bestuursverkiezingen 
Bestuur: 
Aftredend en herkiesbaar: de heer H. van Essen 
 
Aftredend en niet-herkiesbaar: de heer G. Weijers en (tussentijds) mevr. M. Mulder 
Arne bedankt de beide bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren. Als dank 
krijgen ze een bloemetje overhandigd.  
 
Kandidaat-bestuursleden: de heren J. van den Noort en A. Kers 
Er waren geen tegenkandidaten, hetgeen betekent dat de heer Van den Noort en de 
heer Kers bij deze deelgenoot van het bestuur zijn. Arne heet beide heren van harte 
welkom.  
 
Speelveldcommissie ‘de Zandenhof’: 
Aftredend en herkiesbaar: de heren H. Beekhuis en H. van Essen. 
Arne bedankt de heer Beekhuis en wederom de heer Van Essen dat ze zich weer voor 
drie jaar beschikbaar stellen.  
 

9. Stichting dorpshuis Op den Toega (informatief) 
Dick Oleman vertelt dat vorig jaar een redelijk turbulent jaar was, hetgeen te maken 
had met het nieuwe bestuur van de sportclub Teuge, die alles weer op de rit moest 
zien te krijgen. Dit voorjaar zal het huishoudelijk reglement als doelstelling op de 
agenda worden gezet.  
 
Jaap van Oorspronk vraagt of het dorpshuis goed draait. Arne geeft aan dat de 
resultaten van het dorpshuis buitengewoon goed waren (zowel financieel als qua 
beheer/bezetting). Bijna dagelijks wordt gebruik gemaakt van het dorpshuis. Ina 
Wielart geeft aan dat de bezetting iets is teruggelopen, maar dat deze nog voldoende 
is. Zij geeft aan dat er iets meer aan verenigingsleven in zou kunnen. Nardy 
Hulshegge vraagt wie het huishoudelijk reglement opstelt. Arne antwoordt dat de 
sportclub dit doet samen met het dorpshuis. Dat het nu pas wordt opgesteld heeft te 
maken met de statuten van de sportclub die opgesteld moesten worden. Die zijn 
klaar, dus men kan nu aan de gang met het huishoudelijk reglement. 
 
Verder deelt Dick Oleman mee dat het energieverbruik heel laag was.  
 

10. Stichting De Oude Zanden (informatief) 
Arne geeft aan dat de Stichting De Oude Zanden is opgericht om uitvoering te geven 
aan het project Kijk. Voor deze plannen is veel geld gedoneerd, waar uitvoering aan 
gegeven zou moeten worden. Omdat dit project qua risico behoorlijk omvangrijk is, is 
besloten om het geld dat beschikbaar is gesteld uit handen te geven aan een stichting 
met een apart bestuur. Er is al veel energie in dit project gestoken, maar desondanks 
zijn we nog niet veel verder. Om die reden is besloten om het project terug te zetten 
naar het Algemeen Belang, de zaak weer van het begin af aan in gang te zetten en te 
bekijken of nieuwe uitgangsposities gecreëerd kunnen worden. Volgende week heeft 
het bestuur hierover een afspraak met de gemeente. Dan moet bekeken worden of 
hiermee verder gegaan wordt.  
Jan Geschiere vraagt of Arne iets meer kan vertellen over de klemmen en voetangels. 
Dat kan Arne helaas niet. Hij geeft aan dat er steeds iets was wat tegen zat 
(heroverwegen aan de zuidkant, veiligheidszone ten opzichte van de zweefvliegers, 
etc.). Binnenkort moet de eerste rapportage opgesteld worden, anders moet het geld 
teruggegeven worden aan de Rabobank. Kortom iedereen is positief, maar op de een 
of andere manier komt het niet van de grond. Arne geeft aan dat hij goede hoop 
heeft dat het gesprek met de gemeente volgende week iets oplevert. 
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Jan Geschiere vraagt of de stichting De Oude Zanden nu opgeheven wordt. Arne geeft 
aan dat deze stichting is opgericht om uitvoering te geven aan het plan en dat de 
stichting niet betrokken is geweest bij de aanloop van dit plan, maar dat dit verder 
geen financiële consequenties heeft. Dit betekent dat als er niets wordt gedaan met 
de beschikbaar gestelde gelden, het geld - na aftrek van de gemaakte kosten - moet 
worden teruggegeven.  
Onno van der Zee zegt te hebben gelezen over het project KIJK. Hij begrijpt niet waar 
het project over gaat. Arne geeft aan dat in het Voorster Nieuws, het Teugje Nieuws 
en op de site van het Algemeen Belang voldoende aandacht is besteed aan dit 
project. Bovendien heeft het project Kijk een eigen site. Onno van der Zee denkt dat 
dit project niet leeft bij de Teugenaren. Arne geeft aan dat het idee van het project 
Kijk was om samen met het vliegveld een alternatief voor de kijkhoek te realiseren 
dat tevens geschikt is als openlucht theater. Het is heel jammer dat men tot nu toe 
niet toe komt aan het concretiseren van dit project. Bovendien vertelt Arne dat er in 
mei een project op de basisschool zal zijn, dat gebaseerd is op dit KIJK-project. Ook 
is er al een presentatie geweest door een kunstenaar van de kunstroute.  
 

11. Dorpscontactpersoon 
Tijdens het feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is al aangekondigd dat 
Teuge, als 1e in de provincie Gelderland, beschikt over een dorpscontactpersoon, ook 
wel sociaal makelaar genoemd. Gedurende twee jaar is geld voor deze functie 
beschikbaar gesteld. Deze functie wordt bevrouwd door Marianne Wieggers.  
Marianne licht haar nieuwe functie toe: afgelopen zomer heeft zij een projectplan 
geschreven, waarin beschreven staat wat de dorpscontactpersoon kan doen om de 
sociale cohesie te bevorderen. Dit plan is opgestuurd naar de provincie en onder 
andere het Oranjefonds èn goedgekeurd. Marianne gaat verantwoording afleggen aan 
een projectgroep (bestaande uit Jan van den Noort, Elly Brinkman namens de 
gemeente en nog een derde persoon van de VKK Gelderland). Bovendien moet er nog 
een klankbordgroep opgericht worden.  
 
Het projectplan bestaat uit twee fases, te weten 2011 en 2012.  
 
In fase 1 zal aandacht besteed worden aan:  
• Samen eten; 

Dit project begint a.s. donderdag. Hiervoor hebben zich 20 personen aangemeld. 
• Keukelen; 

Dit houdt in dat de kinderen van de basisschool gaan koken in de keuken van de 
sportclub. 

• Een website voor het dorpshuis; 
• Bundeling van functies; 

Wat inhoudt dat men bijvoorbeeld medicijnen zou kunnen ophalen op het terrein 
van het vliegveld. Op deze manier krijgt het vliegveld ook een sociale functie.  

• Profileren van het dorpshuis.  
 

In fase 2 wordt aandacht besteed aan: 
• Jong leert oud en oud leert jong; 

(Oudere) vrouwen zullen kinderen van De Zaaier leren breien. En omgekeerd zullen 
de kinderen de ouderen leren sms’en, internetbankieren, e-mailen, etc. 

• Programmeur multifunctionele ontmoetingsplek; 
• Uitbreiden van de activiteiten van het dorpshuis; 
• Openstellen van het dorpshuis op vaste tijden; 
• Samenwerking van de verenigingen en de scholen; 
• Bevorderen van de sociale cohesie met Teugenaren en bedrijven.  
 
Nardy Hulshegge geeft aan erg voor openbaar onderwijs te zijn en vraagt waarom in 
Teuge alleen maar christelijk basisonderwijs is. Zij vraagt wat het Algemeen Belang 
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hieraan doet. Arne geeft aan dat het Algemeen Belang daarin helemaal niets doet.  
Het Algemeen belang is er voor het algemeen belang en niet voor het individueel 
belang. Maar mocht iemand dit belangrijk vinden, dan kan dit uiteraard worden 
ingebracht als agendapunt.  
 
Marianne vraagt of er nog vragen of ideeën zijn over de dorpscontactpersoon. Johan 
Buitenhuis vraagt wat er na afloop van de twee jaar gebeurt. Marianne geeft dat het 
hier gaat om een voorbeeldproject om te bekijken hoe de taken die in het verleden 
bij de gemeente lagen en nu bij de dorpscontactpersoon liggen gaan lopen. Het is de 
bedoeling dat Marianne van alles gaat opzetten en dat iemand anders dit vervolgens 
overneemt, waarna Marianne zich terugtrekt en zich gaat bezig houden met een 
volgende klus. Gevraagd wordt voor hoeveel uren Marianne is aangenomen. Het 
antwoord daarop is 12 uur. Jacqueline Midavaine vraagt of er een bepaalde tijd is 
waarop Marianne bereikbaar is. Dat is er niet, iedereen mag, uiteraard op een 
redelijke tijd en niet midden in de nacht, contact met haar opnemen.  
 

12. Rondvraag 
Wout Ruigrok vraagt of Marianne al iets meer weet over de maaiers/dorsers op 28 
augustus. Het antwoord daarop luidt: “nee, er is wel contact geweest, maar 
waarschijnlijk gaat het niet door”. Ter verduidelijking nog even: dit betreft een 
activiteit die zou worden georganiseerd tijdens het Kucultweekend; er zouden oude 
ambachten getoond worden (de maaiers en de dorsers). Marianne geeft aan dat de 
trekkertocht wel doorgaat.  
 
Jan Mulder spreekt zijn waardering uit voor de receptie van het Algemeen Belang. Het 
was heel gezellig. Alle hulde voor het bestuur van het Algemeen Belang.  
 
Annie Jansen vertelt hoe het gaat met het veilig honk. Er komen geregeld kinderen 
met een lekke band of kinderen die ziek zijn. Het is nu een jaar aan de gang en ze 
vindt het heel leuk om te doen. Bovendien heeft ze ook leuke reacties van de 
scholengemeenschappen gekregen. Misschien is het goed op hierover een artikel in 
het Teugje Nieuws te plaatsen.   
 
Gerrie Jansen geeft aan begrepen te hebben dat de herinrichting van de 
Parmentierstraat aangepakt zou worden en vraagt wanneer dat gebeurt. Dick geeft 
aan hierover contact met de gemeente te hebben gehad. Helaas is dit plan in verband 
met bezuinigingen gesneuveld en staat niet meer op de rol.  
 
Wim van Ee geeft aan dat, net als bij de familie Jansen, het Veilig Honk-project ook 
bij hem goed loopt. Verder geeft hij aan dat hij verwacht dat het gebruik van 
duurzame energie meer gaat spelen in onze gemeente. Hij vraagt of het Algemeen 
Belang hierin ook een rol gaat spelen. Arne antwoordt dat het Algemeen Belang van 
klimaatnetwerk Voorst een presentatie heeft gehad. Het nieuwe bestuurslid Anton 
Kers gaat samen met Bert Postma, die lid is van het klimaatnetwerk, bekijken of er 
voor het Algemeen Belang een rol te vinden is. Dit wordt dus opgepakt. Uiteraard 
moet dit plan wel gedragen worden door de inwoners van Teuge. Op 18 april is er een 
vergadering bij de gemeente. Diegene die hier meer van wil weten kan kijken op 
www.voorstpvda.nl.; op deze site staat meer informatie hierover. Eventuele 
geïnteresseerden kunnen zich melden bij Anton Kers.  
 
Gesproken over de spoorwegovergang bij landgoed Het Hartelaar. Deze is op dit 
moment dicht. Gevraagd wordt of het mogelijk zou zijn om de overgang weer open te 
stellen voor fietsers en voetgangers. Dick Oleman geeft aan de Rondetafelgesprekken 
hierover te hebben bijgewoond. Hem is gebleken dat tussen de eigenaar van de 
(over)weg  (eigenaresse van het landgoed) en Pro rail al afspraken gemaakt zijn en 
dat eigenlijk niets meer bespreekbaar is. De overweg staat dus nu niet meer ter 
discussie en blijft voor al het verkeer afgesloten. De gemeente is geen partij geweest 
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en ook de inwoners van Teuge zijn hierbij niet betrokken.  
Wel, zo geeft Dick Oleman aan, wordt de Teugse bevolking betrokken bij de 
maatregelen te nemen voor de overige  spoorwegovergangen; o.a. bij de 
Bolkhorstweg en de Woudweg. 
 
De heer Bleumink geeft naar aanleiding van de overgang bij het Hartelaar nog aan 
dat het hier ging om een overgang die vooral gebruikt werd als snelle route. Er zijn 
diverse ongelukken gebeurd. Dat is de reden dat de (overigens onbewaakte) 
overgang gesloten is.   
 
Jan Geschiere vraagt of er in het geval van de overgang van het Hartelaar ook nog 
zoiets is als een recht van overpad, die ervoor zorgt dat de sluiting teruggedraaid kan 
worden. Dick geeft aan hier zeker navraag naar te willen doen. Opgemerkt wordt dat 
bij een eventuele openstelling erop gelet dient te worden dat deze overgang bewaakt 
zal worden; elk leven is er tenslotte een.  
 
Johan Buitenhuis maakt een opmerking over de receptie van het Algemeen Belang. 
Medebestuursleden van de solexclub hebben hem gevraagd of hij ook een uitnodiging 
had gekregen voor deze receptie. Dat was, in ieder geval voor die functie, niet het 
geval. Arne antwoordt dat geen opzet is geweest.   
Bovendien meldt Johan dat de site van het Algemeen Belang niet meer actueel is: er 
worden namen genoemd van mensen die er niet meer zijn. Deze zal binnenkort 
geüpdate worden.  
 
Gerard Pannenkoek meldt dat Toneelvereniging Op den Toega bezig is met een 
openlucht stuk. Hiervoor zoeken zij nog een aantal mensen die hand- en 
spandiensten wil verrichten. Het gaat om een avond in de week, op de dinsdagavond.  
 
Jaap van Oorspronk vraagt of en zo ja wanneer een nieuw fietsplan richting 
Zuidbroek gerealiseerd word. Arne antwoordt dat die er komt maar dat hij niet weet   
wanneer. Harry van Essen meldt dat hem aangegeven is dat hiermee na de bouwvak 
wordt begonnen.  
 
Jan Geschiere vraagt of het artikel in De Stentor over de luchthaven is opgevallen. 
Geantwoord wordt dat de luchthaven al jaren (in het verleden wel in verband met de 
uitbreiding van de baan) niet meer op de agenda staat. Jan Geschiere vraagt of er 
meer informatie voor handen is hoe hier vanuit de gemeente tegen aan gekeken 
wordt. Arne geeft aan het stuk gelezen te hebben en uit het artikel begrepen te 
hebben dat dit besluit al genomen was. De heer Van Ee (PvdA) meldt dat dit 
onderwerp maandag a.s. in de Raad aan de orde komt. De heer Wolters (Liberaal 
2000) geeft aan dat dit 4 april in de RvD wordt behandeld en er nog toestemming 
moet worden gegeven door de Raden.  
 
De heer Wolters meldt nog dat hij het goed vindt om te horen wat er speelt in Teuge 
en om te zien hoe actief de samenleving is. Dit is toch heel uniek.  
 
Wim den Uijl vraagt de heer Wolters wat voor cijfermateriaal er publiekelijk bekend is 
van de luchthaven. Dat weet de heer Wolters ook niet. Hij geeft aan dat de 
luchthaven een naamloze vennootschap is en dat de cijfers dus opgevraagd kunnen 
worden.  
 
Onno van der Zee vraagt of er op korte termijn iets gedaan kan worden aan de 
mollen, die het speelveld bij de kinderboerderij vernietigen. Hierover zal contact 
opgenomen worden met de gemeente.  
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De heer Bluemink meldt naar aanleiding van het verhaal over de diverse overgangen 
dat het treinverkeer op dit moment zo intensief is dat deze eigenlijk niet meer 
onbewaakt kunnen zijn.  
 
Dick Oleman vertelt dat men op dit moment bezig is met actualiseren van het 
ontwerp van het bestemmingsplan van Teuge. Dat neemt nog wat tijd in beslag. Kort 
gezegd komt het erop neer dat een eerste concept voor de zomer 2011 wordt 
aangeboden en dat na de zomer de inwoners van Teuge hierbij betrokken gaan 
worden.  
 
Jan van den Noort vraagt of er al iets meer bekend is over het project Leerkes. Arne 
meldt dat er op 19 januari uitspraak is geweest, dat het beroep ongegrond is 
verklaard door de rechtbank, maar dat Leerkes hoger beroep heeft ingesteld bij de 
Raad van State in Den Haag.  
 
Gevraagd wordt of er op deze plek ook woningbouw komt. Het antwoord daarop luidt 
dat dit afhankelijk is van hoe het bestemmingsplan bebouwde kom Teuge eruit komt 
te zien en de afhandeling van de procedure tussen de gemeente Voorst en de heer 
Leerkes. Voorzover bij het bestuur bekend zijn er nog geen gegadigden voor de 
overige drie kavels. In totaal zijn vijf bedrijfskavels gepositioneerd. Bekeken wordt 
wat er gaat gebeuren met de (overige)  bedrijfskavels. Dit wordt meegenomen bij de 
actualisatie van het bestemmingsplan.  

 
13. Sluiting  

Arne sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun inbreng. 
 
 

***** 


