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Verslag Ledenvergadering van  Algemeen Belang Teuge 
25 maart 2014  
Het Dorpshuis, Teuge 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter J. van den Noort 
Bestuursleden M. Wieggers, H. van Essen, L. Harbers 

Ledenaantal 35 leden aanwezig op de jaarvergadering 
 
Afwezig   Met kennisgeving: Leden van de gemeenteraad (i.v.m. afscheid 
raadsleden), Jannes vanDuren, André Vukkink, Arna Pruijt (later), Jan Oleman, Wim van 
Ee, Anne Pannekoek, Hanny Jansen, Gerrie Jansen, Lonneke Schipper, Bob Bakker. 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet een ieder welkom en vraagt om een ogenblik stilte voor die leden die 
het afgelopen jaar zijn overleden, met dank. ( Hans te Winkel, Marti Harewnberg, Joop 
Mulder) 
 

2. Mededelingen  
Geen verdere mededelingen 
 

3. Notulen van de ledenvergadering van 28 maart 2013  
De stukken ten behoeve van deze vergadering zijn op diverse manieren aan de leden 
toegestuurd en ook gepubliceerd op de website van ABT. 
Geen opmerkingen of aanvullingen. Met dank aan de notuliste van vorig jaar voor de 
uitgebreide verslaglegging. 

 
4. Jaaverslagen commissies 2013 (Toneelvereniging Op den Toega, 

speelveldcommissie De Zandenhof, Teugje Nieuws, Kinderboerderij ‟t 
Beestenboeltje) 
 

4.a Algemeen Belang Teuge 
Zijn over de verschillende activiteiten, financiele zaken en ondernemingen nog 

opmerkingen? 
Wanneer is iets een „commissie‟ en wanneer niet? 
De Penningmeester antwoordt als volgt: Speeldveld en Toneelcommissie hanteren hun 
eigen financiële administratie. Dat is het verschil. 
 
4.b Verslag Dorpscontactpersoon/ Buurtsportcoach 
Geen opmerkingen of vragen 

 
4.c ‟t Beestenboeltje 
De “directeur” meldt, dat op 24 maart vergunning is ontvangen voor de bouw van een 
nieuw dierenverblijf. 
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4.d Toneelvereniging Op den Toega 
Aanpassing: in het verslag staat „kleine zanden‟. Dit hoort „oude zanden‟ te zijn. 
 
4.e Teugje Nieuws 
Verzoek van Peter om je zo veel mogelijk voor de digitale versie van Teugje Nieuws aan 
te melden. Dit helpt om sneller het actuele nieuws bij de leden te brengen, om het 

nieuws sneller dan op papier in huis te krijgen en om oude publicaties te blijven inzien. 
De papieren versie van het Teugje Nieuws blijft gewoon bestaan. 
Rene Kamphuis is gestopt met de ondersteuning op gebied van het Teugje Nieuws. 
 
4.f Speelveldcommissie 
Geen opmerkingen of vragen. 
 
De Voorzitter bedankt alle vrijwilligers van de genoemde clubs voor hun belangeloze 
inzet. 
 

5. Verslag kascommissie (Lonneke Schipper, Wim van Ee) 
Verslag over het boekjaar 2013. Dit verslag zit bij de stukken zoals verspreid vooraf aan 
de vergadering. Helaas kunnen Lonneke en Wim niet aanwezig zijn vanavond. 
Wim heeft wel gevraagd de complimenten aan H. van Essen over te brengen, niet enkel 

voor het beheer van de kascommissie, maar ook het beheer van de kas van overige 
commissies. 
 
Via M. Wieggers en haar betrokkenheid bij De Beursvloer (gemeente Voorst) is een 
accountant bereid gevonden om de boekhouding voor ABT  te optimaliseren. Echter, deze 
accountant gaf aan dat de boekhouding prima in orde was. Wel heeft de accountant een 
geautomatiseerde boekhouding voor ABT opgezet. De enige tegenprestatie die de 
accountant (Countus) vraagt is  een stukje/ advertorial plaatsen in het Teugje Nieuws. 
 

5.a Benoeming nieuwe kascommissie 
Dhr. L. Ramakers biedt zich aan, om samen met Lonneke Schipper, volgend jaar de kas 
van ABT te controleren. 
Met dank van het bestuur. 

 
6. Financieel overzicht 2013  

Wat is ANSK? 
Dit betekent „ansichtkaart‟. 
 
Peter: Toelichting groot bedrag Teugje Nieuws op het overzicht. Dit heeft te maken met 
facturen aan adverteerders die pas deze maand zijn verstuurd. Hiervan zullen nog 
inkomsten komen, die nog niet op dit financieel overzicht staan. Facturen voor 2014 (april 
t/m december 2014) worden meteen daarop gestuurd, zodat de advertentie inkomsten 
gelijk lopen met het kalenderjaar. 
 

7. Bestuursverkiezingen 
7.a Tussentijds aftredend en niet-herkiesbaar: Mevr. M. Wieggers 

Mevrouw Wieggers blijft wel als Dorpscontactpersoon/buursportcoach en fondsenwerver. 

Wel treedt zij af als secretaris van het bestuur van ABT. 
De Voorzitter bedankt M. Wieggers namens alle bestuursleden en leden, niet enkel voor 
de standaard te verwachten activiteiten, maar vooral voor alles wat zij heeft gedaan 
daarbuiten en daarboven.  De Voorzitter overhandigt M. Wieggers een lenteboeket, een 
symbolische zak met noten en een tegoedbon voor een mooie boom. 
Tenslotte wordt Marianne benoemd als erelid van ABT en worden haar de bijbehorende 
versierselen opgespeld. 
 

7.b Aftredend en niet-herkiesbaar: Dhr. H. van Essen 
Aan H. van Essen hartelijk dank voor zijn werk. Al wil Harry geen erelid worden van ABT, 
is dezelfde erkenning toch van toepassing. Ook krijgt Harry een mooie bos bloemen, een 
zak met noten en een tegoedbon voor een boom. 
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7.c Aftredend en herkiesbaar: dhr. J. van den Noort 

Jan van den Noort treedt af, maar blijft vooralsnog een termijn als voorzitter, dan wel een 
andere bestuurfunctie. 
 

7.d Benoeming nieuw bestuurslid: mevr. M. Prigge, dhr. H. Bijloo, dhr. J.W. 

Stegeman, dhr. J. W. Stegeman 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zeer blij is met de toetreding van deze nieuwe 
bestuursleden. De nieuwe bestuursleden stellen zich even kort aan de leden voor. 
Marjo Prigge is eigenares van De Slaapfabriek. 
Jan Willem Stegeman is afkomstig uit Apeldoorn en werkt sinds 2010 als directeur van  
basisschool de Zaaier in Teuge.  
Hans Bijloo is directeur/eigenaar van verschillende ondernemingen en hoopt zijn bijdrage 
aan Teuge te kunnen leveren.  
 
 
Speelveldcommissie „de Zandenhof‟ 

7.e Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Beekhuis 
De Speelveldcommissie bestaat uit vier mensen. Dhr. Beekhuis blijft in deze 
commissie. 

Namens ABT dank aan Henk dat hij zijn werkzaamheden wil voortzetten.  
 
 7.f Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. H. van Essen 
Opvolging is niet nodig in dit geval, aangezien het een gedelegeerde bestuursfunctie 
betreft.  

 
Binnen het bestuur van ABT vindt een wisseling van functies plaats. 
Lucas Harbers zal het voorzitterschap op zich nemen. 
Hans Bijloo zal fungeren als „postadres‟ voor het secretariaat. 
Jan van den Noort zal het penningmeesterschap van Harry van Essen overnemen voor de 
komende periode. 
 

8. Stichting Dorpshuis Op den Toega (toelichting mevr. M. Wieggers) 

De nieuwe voorzitter, Lucas Harbers, kondigt Marianne Wieggers aan om dit onderwerp 
toe te lichten. 
M. Wieggers en J. Schippers zijn het bestuur van de Stichting. Er worden nog nieuwe 
bestuursleden gezocht.  
De Stichting is hard bezig om een optimale bezetting van het Dorpshuis te krijgen.  Het 
gaat geweldig met het Dorpshuis en daar is o.a. de sportclub heel blij mee. 
Een van de nieuwe taken die Marianne zichzelf toekent is om ervoor zorg te dragen dat er 
iedere week in Het Voorster Nieuws een artikel –hoe klein ook- over Teuge staat. 
 
Eén van de leden geeft aan dat een digitale nieuwsbrief of mailing zeer geschikt zou zijn 
om eventuele activiteiten die in het Dorpshuis plaatsvinden met alle leden in Teuge te 
kunnen delen. 
 
Er wordt gevraagd of er op de mailings/nieuwsbrieven een nummering kan worden 

aangebracht, om de chronologie te waarborgen. 
 
Geen verdere vragen. 
 

9. KIJK (toelichting dhr. H. Bijloo) 
Het project is in 2012 geopend met een feestelijke bijeenkomst. 
Enige dagen erna werd gemeld dat de Provincie het aangegeven subsidiebedrag niet in 
het geheel zou uitkeren. Om die reden is er lang gewerkt aan een alternatief, omdat er 
hierdoor schulden ontstonden, waardoor de ontwerper/uitvoerder van “KIJK”niet betaald 
kon worden. 
In overeenstemming met de aannemer is er een akkoord gekomen op een lager bedrag 
dan afgesproken. De gemeente Voorst, de toneelvereniging en een aantal particulieren 
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hebben vervolgens een bijdrage gedaan, waardoor het tekort –vrij recentelijk- is 
opgelost. 
Op (korte) termijn willen wij graag meer activiteiten organiseren. 
Voorbeelden zijn kleinschalige concerten, kerkdiensten, „slow food‟ markt enzovoort. 
Hiervoor zijn wel extra bestuursleden voor het project nodig. Hans is druk bezig met het 
zoeken van geïnteresseerden.   

Aanmeldingen graag via Hans Bijloo. 
 
Een lid zegt: je stuurt toch altijd de bank een business plan in? 
Hans reageert dat de financiële problemen nu achter ons liggen en dat de oorspronkelijke 
begroting sluitend was. Doordat het plan is aangepast heeft de provincie een lager 
aandeel geleverd in de kosten 
 
Een dame vraagt of bedrijfsfeesten of particuliere feesten ook op het project plaats 
kunnen vinden. 
Hans antwoordt dat dit ook binnen de mogelijkheden valt, met overleg. 
 

10. Ontwikkelingen ruimtelijke ordening 
 

10.a Ledenraadpleging 28-01-2014 (verslag Jan van den Noort) 

We waren blij met de opkomst en de discussie. Na de verslaglegging zijn er nog wat 
opmerkingen gekomen, die meteen in het verslag zijn verwerkt.  
Ontwikkelingen t.a.v. het bestemmingsplan en de ontwikkelingen op de luchthaven 
blijven als actiepunten van het bestuur staan. Een derde ontwikkeling, die van Sportclub 
Teuge en de realisatie van een kunstgras sportveld en de daarbij behorende financiële 
afwikkeling, is niet langer een ontwikkeling waar ABT zich over hoeft te buigen, nu de 
Sportclub heeft besloten om te gaan voor kunstgras. 
Deze ledenraadpleging omvat het Bestemmingsplan Teuge Oost en de ontwikkelingen 
Luchthaven Teuge. 
 
Meneer Geschiere doet suggestie aan ABT, voornamelijk om reden van veiligheid: 
stuntvliegen in de directe omgeving van de luchthaven is gevaarlijk. Ten tijde van vooraf 
afgesproken evenementen is stuntvliegen mogelijk, maar niet zonder afspraak en niet 

zonder controle en handhaving. Dit lid vindt het bedenkelijk dat de directeur van de 
luchthaven hiervoor verwijst naar de luchtvaartpolitie. 
Meneer vraagt of ABT op dat punt met de directeur van de luchthaven door wil gaan. 
 
Peter wil hierop graag reageren en  antwoordt dat er naar aanleiding van het recente 
ongeluk ook maatregelen zullen worden genomen. Hier is ABT niet bij betrokken. Wel 
heeft Peter vorige week met de luchthaven gebeld hierover. 
Jan van den Noort meldt dat er tijdens een bijeenkomst op de luchthaven ook door Lucas 
en Jan is gemeld dat de stuntvlieger het verpest voor ander vliegverkeer. Er is toen 
geantwoord, dat de stuntvlieger hierop is aangesproken, maar dat er geen controle over 
is zodra de stuntvlieger in de lucht is. 
ABT zal zeker zijn best doen om dit punt bespreekbaar te houden bij de directie van de 
luchthaven. 
 

Er wordt gemeld door één van de leden dat burgemeester Jos Penninx haar heeft 
aangegeven dat hij te maken heeft met de veiligheid op de  grond, maar niets te maken 
heeft met de veiligheid in de lucht. 
 
ABT zet aangegeven koers in, zal deze koers vertalen in meerdere acties en deze ook 
goed en tijdig communiceren, via het Teugje Nieuws of andere media. 
 
10.b Bestemmingsplan Teuge Oost 
 
Lid meneer Jan Geschiere is blij met de manier waarop ABT hun visie op het 
bestemmingsplan Teuge Oost heeft verwoord. Wel is hij verbaasd dat ABT zijn 
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ingezonden bezwaar niet tijdig bij de gemeente heeft neergelegd. Het bezwaar kan nu 
gewoon worden genegeerd. 
Jan v.d. Noort antwoordt dat het bezwaar aangaande een mogelijke sluiproute via De 
Zanden wel gecommuniceerd is met de gemeente, maar niet in de formele 
bezwaarprocedure.  
Het stuk zal worden omgezet in acties die zullen worden gecommuniceerd met de leden.  

 
10.c Ontwikkelingen Luchthaven Teuge 
 
10.d Sportclub Teuge (toelichting J. van den Noort) 
Niet aan de orde. Zie boven. 
 

11. Teuge in ‟t Groen: voortgang projecten. 
Voor ieder deelproject van Teuge in ‟t Groen bestaat een deelcommissie. 
Afgeronde projecten zijn: Dorpen in ‟t Groen, erfbeplantingsadvies, met behulp van 
subsidies; herinrichting van de speelweide (onveilig, onoverzichtelijk). Er is snoeiwerk 
verricht en mollen zijn bestreden. NLdoet heeft hiervoor een subsidie gegeven. 
Herinrichting Schapenweide is samen met de buurt en de gemeente opgepakt. Er zijn 
bomen en een meidoornheg geplant. Ook komt er binnenkort een hekwerk waarmee de 
weide zal worden omsloten. Er blijft gras staan, wat door de gemeente zal worden 

gemaaid, of er komen weidebloemen. 
 

11.a Dierenverblijf 
Vergunning is rond, maar realisatie (duur) en juridische zaken moeten nog geregeld 
worden.  

11.b Rotonde 
Verfraaiing van de rotonde: maquette is gemaakt. De gemeente Voorst heeft nagedacht 
over het algemeen beleid aangaande rotondes. Overleg met de gemeente wordt vervolgd. 

11.c Plaatsing beeld „De Zaaier‟ (toelichting L. Harbers) 
In overleg met de buurt is besloten tot plaatsing nabij de school. Het beeld moet worden 
opgeknapt. Hiervoor worden fondsen geworven. Zodra het beeld is opgeknapt zal tot 
plaatsing worden overgegaan in overleg met de direct aanwonenden. 
 

Jan Geschiere heeft een vraag over de plaatsing van het beeld „De Zaaier‟.  
Klopt het dat diegenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de locatie, nog niets hebben 
gehoord? 
Is dit een taak voor ABT? Volgens Jan G. niet. Het is enkel een kwestie tussen PECO en 
de huidig directie van de basisschool. 
Hoe zit dit nu precies? 
 
Jan van den Noort reageert dat ABT samen met PECO en de school (op initiatief van ABT) 
besloten hebben dat het sneu was om het beeld niet te plaatsen. Zodra fondsen voor de 
opknapbeurt beschikbaar zijn en het beeld is opgeknapt, zullen de buurtbewoners worden 
benaderd over de locatie.  
ABT vond dit wel een waardevol project om op te pakken. 
 
Een van de leden wil graag toevoegen dat het belang van Algemeen Belang ooit is 

vastgesteld dat het zich sterk maakt voor het behoud van  onder andere drie 
kunstobjecten (gemaakt door de inmiddels overleden Harrie Meek), waaronder het beeld 
in kwestie. 
Marianne geeft aan dat het derde kunstobject weggestopt staat in een hoekje van de 
luchthaven 
Marianne zet zich in ook voor dit object. 
 
Meneer Buitenhuis: als oud-leerling kan hij melden dat er ooit een enquête is gehouden 
over wat er met het beeld zou moeten gebeuren. Toentertijd is besloten het beeld aan 
PECO te geven. Volgens dit lid hoort het beeld bij de school en hij is het eens met het feit 
dat ABT zich hiervoor inzet. 
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12. Dorpscontactpersoon en buurtsportcoach 
Kijk vaak op de website om te zien welke activiteiten allemaal worden gepland. 
Er wordt o.a. georganiseerd: wandelen met koffie en gebak ter afsluiting, bewegen, 
kooklessen, enzovoorts. 
Marianne zoekt nog iemand om te helpen bij de organisatie van Run Way Run op 6 juni. 
 

13. Activiteitenplan 2014  
Zijn hierop nog aanpassingen en/of aanvullingen. 
Een lid mist de 4 mei-viering in het plan. Dit staat wel in het plan, maar niet met datum 
erbij. 
 

14. Rondvraag 
14.a De Voorzitter ziet uit naar de samenwerking van het nieuwe bestuur. Hij hoopt de 
goede eigenschappen van de aftredende bestuursleden hierin mee te nemen. 
14.b Dank aan Antoinette voor de catering en goede verzorging. Dat verdient een 
bloemetje. 
14.c Ook dank aan Caroline voor de notulen. Ook dat verdient een bloemetje (schuin 
afsnijden). 
 
14.d Oproep voor 4 mei-viering. Dit gebeurt bij het monument op het vliegveld. 

Basisschool De Zaaier verleent medewerking, naast een paar andere instanties, bij het 
leggen van kransen/bloemen. Ook zullen er vliegtuigen overvliegen. We willen vooral 
mensen uit Teuge uitnodigen om hieraan deel te nemen.  
 
14.e Peter Cornelisz: What‟s Happening 
Er wordt teveel ingebroken.  Hoe kunnen we het gezamenlijk veiliger maken in Teuge? 
Middels „What‟s Happening‟ kunnen we de politie blijven bellen, maar een korte Whatsapp 
wordt geschreven en rondgestuurd aan de groep. Op deze manier groeit de sociale 
controle.  
Mocht je hieraan willen meedoen, geef door middel van e-mail je gegevens door aan 
Peter Cornelisz. 
 
14.f Jan Geschiere heeft geschreven over de het rooien en de herplanting van de 

beuken aan De Zanden. Een prachtige beukenlaan wordt in feite teniet gedaan. Jan heeft 
in dit artikel in Teugje Nieuws een oproep gedaan bij ABT, maar nooit iets terug gehoord. 
Wettelijk gezien is het voor de gemeente niet mogelijk om alle bomen in een keer te 
rooien. Dit punt wordt meegenomen in het z.g. kernenoverleg. 
 
14.g Op de Teugseweg wordt altijd hard gereden. Nu is er een fietspad aangelegd en op 
een plek is een gevaarlijke situatie ontstaan. Kan ABT hier wat aan doen? 
Gemeente Voorst, Politie en gemeente Apeldoorn zijn niet van mening dat dit een 
gevaarlijke situatie is. ABT vindt dit spijtig en hoopt niet dat er een ongeluk gebeurt 
alvorens er wordt ingezien dat de situatie werkelijk gevaarlijk is. 
 
14.h Anneke Pruijt: in de poging de stukken te downloaden, bleken dit zeer zware 
bestanden te zijn. Graag hier volgende keer rekening mee houden. 
 

14.i „Samen uit eten‟: wordt al 2,5 tot 3 jaar succesvol gehouden. Anneke gelooft niet 
dat dit over het jaar 2013 een financieel negatief resultaat heeft opgeleverd, al stellen de 
cijfers dit wel. Het project heeft zelfs een spaarpotje waardoor zelfs kleine investeringen 
kunnen worden gedaan om dit project in stand te houden en nog gezelliger te maken.  
 
Sluiting, met dank aan alle leden namens de Voorzitter. 
 


