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 Het bestuur vergaderde in 2014 zeven keer; 

 Op 18 januari 2014 werd Teuge door de KNHM genomineerd voor „kern met pit 2014‟ 

voor het project Teuge in het groen, realisatie nieuw dierenverblijf. Herman Vukkink en 

Lucas harbers geven een presentatie in het dorpshuis Vaassen.  In januari 2015 is 

Teuge verkozen tot kern met pit 2014, heeft daarvoor een bedrag van € 1.000,-- 

ontvangen; 

 Op 28 januari 2014 vond een ledenraadpleging plaats over de onderwerpen ontwikkeling 

luchthaven, ontwikkeling sportvelden en ontwikkeling dorpsplan. 

 In maart is mede namens een aantal buurtbewoners van Teuge aandacht voor (een deel 

van) de route van buslijn 15 (Apeldoorn – Twello v.v.) gevraagd aan de provincie 

Gelderland; 

 Op 22 maart is een groep vrijwilligers actief bij het Beestenboeltje, daar wordt tijdens 

NL Doet geklust en een bedrag binnengesleept; 

 Op 25 maart 2014 vond de Algemene Leden Vergadering plaats in het dorpshuis; 

 Het plan de rotonde te voorzien van een kunstwerk met het wapen van Teuge is 

besproken met de gemeente, de provincie en begin het jaar geparkeerd vanwege het 

niet op één lijn komen van de gemeente en provincie over voorwaarden. Na een motie 

van Groenlinks/PvdA op 11 november is het onderwerp weer opgepakt door de 

gemeente Voorst; 

 Op 14 april heeft ABT aan de ronde tafel Voorst over ontwikkelingen luchthaven de 

stellingen uit de ledenraadpleging over de ontwikkelingen luchthaven behartigd; 

 Op 25 april heeft ABT Bezwaar aangetekend tegen kapvergunning voor 14 bomen op 

vliegveld Teuge (bij KIJK); 

 Op 28 april heeft ABT een brief naar de gemeente Voorst gestuurd met daarin de 

stellingen uit de ledenraadpleging over de ontwikkelingen dorpsplan/ woningbouw; 

 Op 4 mei vond de dodenherdenking plaats bij het monument bij KIJK en werd er 

namens de school, de luchthaven en ABT een krans gelegd; 

 Op 8 mei is onder leiding van Peter Cormelisz en Roos Kok de whatshappening groep 

opgericht. Deze heeft middels de app het doel Teuge preventief veiliger te maken door 

tijdige signalering opvallende zaken; 

 Op 6 juni vond de Run Way Run plaats op de landingsbaan luchthaven; 

 Op 22 juni heeft ABT bezwaar aangetekend tegen gebruik baanverlichting luchthaven 

Teuge met als doel de belangen leden vanuit de ledenraadpleging te behartigen; 

 Op 22 juni heeft ABT bezwaar aangetekend tegen gebruik baanverlichting luchthaven 

Teuge met als doel de belangen leden vanuit de ledenraadpleging te behartigen; 

 Op 22 juni heeft ABT op basis van een gedeeltelijke vergunning tot het kappen van de 

bomen het bezwaar herhaalt tegen het kappen van de bomen en het uitstel van de 

kapvergunning (voor een deel van de bomen); 

 Op 8 september hebben Marjo Prigge en Lucas Harbers tijdens de ronde tafel gemeente 

Voorst de belangen Teuge behartigd over de voorgenomen woningbouw “Teuge Oost”; 

 OP 18 september hebben Jan-Willem Stegeman en Jan van den Noort de hoorzitting 

over de voorgenomen bomenkap bij KIJK en in gebruik name baanverlichting 

bijgewoond; 

 Op 18 september 2014 heeft EnergieRijk Voorst samen met Algemeen Belang Teuge een  

informatieavond gehouden over een zonneveld in en voor Teuge; 
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 Op 25 september hebben Jan-Willem Stegeman en Lucas Harbers overleg gehad met de 

Commissie Regionaal Overleg (CRO) over het Lidmaatschap ABT CRO Teuge; 

 Op 29 september hebben Jan-Willem Stegeman en Jan van den Noort afstemming 

gehad met de luchthaven en de wethouder over de voorgenomen bomenkap bij KIJK; 

 Op 27 september is een groep vrijwilligers actief bij het Beestenboeltje, daar wordt 

tijdens de Burendag de voorbereidingen getroffen voor de feestelijke opening op 

dierendag; 

 Op 4 oktober vindt de feestelijke opening nieuw dierenverblijf plaats. Na 3 jaar 

voorbereiding is dit project onder het initiatief “Teuge in het Groen” succesvol 

gerealiseerd; 

 Op 11 november hebben Marjo Prigge en Lucas Harbers deelgenomen aan de 

jaarvergadering en fusie vergadering Vereniging voor Kleine Kernen in Gelderland en 

Federatie Dorpshuizen Gelderland; 

 Op 13 november heeft Anne Pannekoek namens ABT de startbijeenkomst 

omgevingsberaad Teuge bijgewoond. Vanuit het omgevingsberaad gaat een advies naar 

de provincie over het nieuwe luchthavenbesluit eind 2015; 

 Op 25 november vond de  Stuurgroepvergadering Toekomstvisie Luchthaven Teuge 

plaats. Jan-Willem Stegeman vertegenwoordigt ABT in deze stuurgroep; 

 Op 28 november vond een succesvolle dank-je-wel-avond plaats voor alle vrijwilligers; 

 Op 2 december vond het kernenoverleg plaats met medewerkers van de gemeente 

Voorst en twee wethouders gemeente Voorst; 

 De luchthaven heeft een kapvergunning aangevraagd voor de bomen bij KIJK. ABT en 

Stichting De Oude Zanden hebben hiertegen bezwaar aangetekend. De luchthaven heeft 

de kapvergunning ingetrokken; 

 Voor het jaar 2015 is via de gemeente Voorst subsidie ontvangen voor het aanstellen 

van de betaalde Dorps Contact Persoon/ Buurt Sport Coach (DCP/BSC). Met een 

cofinanciering vanuit ABT en sportclub Teuge is een open sollicitatie gestart. Na 

constructieve gesprekken is Hetty Vorselman-Pas per januari 2015 gestart als DCP/BSC. 

 

 

In het verslag dorpscontactpersoon 2014 staan de activiteiten opgesomd die door 

Marianne Wieggers zijn opgestart.  

 


