
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgericht 8-3-1927 
 
 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering Otterlo’s Belang van 17 maart 2015 in 
Dorpshuis “De Aanloop”. 
 
Aanwezig: 39 personen waaronder het volledige bestuur.  
Afwezig met kennisgeving: 
- Plaatselijk Belang De Valk 
- Wethouder Leon Meijer 
- Laurens Prophitius 
- Dirk Meijer (voorzitter SERO) 
 
1. Opening  
 
De voorzitter heet iedereen welkom en zit de vergadering voor. 
 
2. Notulen jaarvergadering d.d. 27 maart 2014  

 
De conceptnotulen van 27 maart 2014 stonden ter inzage op de website www.otterlosbelang.nl, zijn 
rondgestuurd naar de leden waarvan het e-mailadres bekend is en er liggen ook enkele exemplaren ter 
inzage in de zaal. Met dank aan de secretaris worden de notulen zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag 2014 

 
Het jaarverslag wordt doorgenomen door de voorzitter en op vrijwel alle onderdelen nader toegelicht. 
Het verslag was voorafgaand aan de vergadering ook al via e-mail rondgestuurd aan de leden en is 
tevens terug te lezen op www.otterlosbelang.nl. 
 
Enkele aangehaalde onderwerpen: 
 
 

• Open houden Otterlose Bos 

 

Na de positieve uitspraak van de rechter in het voorjaar van 2014 over de openbaarheid van 
de Boveneindseweg, is het Nationale Park de Hoge Veluwe samen met de Commissie 
Administratieve Geschillen van de Provincie Gelderland in beroep gaan tegen de uitspraak 
van de Rechtbank bij de Raad van State. 

 

De zitting heeft op 16 december 2014 plaatsgevonden en de uitspraak wordt – na enkele 
keren te zijn uitgesteld – nu verwacht op uiterlijk 24 april 2015. 
 
De volgende opmerkingen worden genoteerd naar aanleiding van discussies met de zaal: 

- Optrekken met Hoenderloo en Schaarsbergen 

- Raad van Toezicht van Park Hoge Veluwe benaderen 

- Het conflict met Park Hoge Veluwe betreft alleen het Otterlose Bos, andere zaken 
staan er los van en moeten er ook niet bij betrokken worden 

 



 

• Woningbouw 

 

Door de op handen zijnde verplaatsing van houtzagerij Pluim ontstaat er ruimte voor 27 
nieuwbouwwoningen in het bouwproject waarvan de verkoop start in 2015 en de bouw in 
2016. 
 
Vraag uit het publiek: de woningen zijn nog steeds te duur en niet bereikbaar voor vele 
starters. 
Reactie: verwachting is dat vrijwel alle woningen verkocht gaan worden aan Otterloërs. Deze 
laten veelal een goedkopere woning achter en die zijn weer wel betaalbaar voor starters. 

 

• Sportpark Kastanjebos 

 

Het bestemmingsplan is vastgesteld en de meeste bezwaren zijn van tafel. Alleen het 
bezwaar van de Natuurfederatie is nog overeind gebleven. De Raad van State komt hierover 
op 10 juni bij elkaar. 

 
• Dorpshuis “De Aanloop” en Sporthal “SERO” 

 

Er is een goede samenwerking gestart tussen het Dorpshuis en de Sporthal. Otterlo’s Belang kijkt 
uit naar de nieuwe plannen en heeft alle vertrouwen in een goede oplossing. 
Johan Dijkhorst (voorzitter van het bestuur van het dorpshuis) licht toe dat de samenwerking 
geenszins een vertraging van de sporthal betekent, in tegendeel zelfs. De plannen versterken 
elkaar juist en Johan beaamt dat de noodzaak voor een nieuwe sporthal groter is dan een 
verbeterd dorpshuis. 

 
• Verkeer en Parkeren 

 

Aan de Kerklaan, Sportlaan en Van Broekhuijzenstraat zijn in 2014 extra parkeerplaatsen 
beschikbaar gekomen (23 stuks). Binnenkort zal gestart worden met de groene aankleding 
voor de omgeving Dorpsstraat, Kerklaan, schoolplein. 
 
De reacties zijn wisselend en variëren van “de weg is te smal” tot “we zijn zeer blij met de 
extra parkeerruimte”. Verder wordt er geopperd om de parkeerplekken onderdeel uit te laten 
maken van een blauwe kortparkeren zone, al dan niet met toezicht op handhaving. 

 

• Bloembakken 

 

De bloembakken zijn voor de 16e keer voorzien van bloemen. Het tuincentrum ‘de Bruine 
Meren’ wordt hartelijk bedankt voor hun sponsoring. 

 

• Dodenherdenking 

 

Het oorlogsmonument op de begraafplaats ter nagedachtenis aan de Otterloërs die zijn 
gesneuveld tijdens de 2e wereldoorlog is gerestaureerd. Er is een nieuwe steen geplaatst en 
ook de beplanting is vernieuwd. Opnieuw is een herdenking op 4 mei georganiseerd. 

 

• Buurt en Wijkbeheer 

 

Samen met de bewoners zijn er plannen gemaakt voor het opknappen van het trapveld aan 
de H.P. Prangsmalaan. De realisatie is in volle gang en de opening zal op 16 mei om 15:00 
uur plaatsvinden.  

 

De wijkwaardebonnen 2014 zijn besteed aan nieuwe portaalborden voor het nog te realiseren 
trapveld, houten onderstellen voor de betonnen bloembakken en keukengerei voor het 
Dorpshuis t.b.v. de open eettafel. 

 



 

• RWZI 

 

M.b.t. de Rioolwater Zuiveringsinstallatie aan de Mosselseweg heeft een 
bestemmingsplanwijziging plaatsgevonden waardoor in 2015 opwaardering tot een klein 
recreatiegebied gerealiseerd gaat worden. 
Geopperd wordt om de voorziene parkeergelegenheid een “P-Veluwe” te laten zijn. 

 
4. Financiën: 
 
• Financieel jaarverslag 2014 Otterlo’s Belang 

 

De penningmeester geeft een toelichting op de financiën in 2014. 

 

Een kleine opmerking bij het jaarverslag is dat de lening aan De Dorpspraet als uitgave is 
genoteerd terwijl deze de komende twee jaar weer terugbetaald gaat worden. De cijfers dus 
rooskleuriger dan ze op het eerste gezicht lijken. 
 

• Verslag kascontrolecommissie door Dirk van Bruggen en Hennie Meijer  
 
Dirk van Bruggen doet namens de kascommissie verslag van hun bevindingen en 
complimenteert de penningmeester met de nette administratie. 
 

• Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (aftredend Dirk van Bruggen). 
 
Dirk van Bruggen wordt bedankt voor 2 jaar kascontrole en Ben de Bondt stelt zich beschikbaar 
om samen met Hennie Meijer de kascontrole over 2015 voort te zetten.  
 

5. Bestuursverkiezing: 

 
Eerst neemt de voorzitter afscheid van aftredend bestuurslid Monique de Rooij, Ronald Laagewaard, 
Marieke van Milligen en Geurt Kampert. Monique heeft zich als secretaris 6 jaar enorm ingezet voor 
het Otterlose Belang en ontvangt een bos bloemen en fles wijn als blijk van waardering. Ook Ronald is 
aftredend na een bestuursperiode van 3 jaar. Tot slot zwaaien ook Marieke van Milligen 
(penningmeester) en Geurt Kampert af, beiden na een bestuursperiode van 2 jaar. Gedurende 2014 
heeft Herman Pieter Prangsma zijn bestuursfunctie neergelegd nadat hij tijdens de vorige Algemene 
Ledenvergadering al aan had gegeven dat hij mogelijk het jaar niet vol zou gaan maken. In de plaats 
van Herman Pieter heeft Rijk Ploeg destijds zitting genomen in het bestuur en heeft ook direct de 
voorzittershamer ter hand genomen. Ook Ronald, Marieke, Geurt en Herman Pieter worden enorm 
bedankt voor hun diensten en nemen eveneens een bos bloemen en fles wijn in ontvangst. 
 
Op voordracht van het bestuur stemmen de leden in met de benoeming van Danny Prangsma, Sander 
Wakker en John Veldman als bestuurslid van de Vereniging Otterlo’s Belang. De komende periode zal 
de laatste vacante plek voor de rol van bestuurslid ingevuld gaan worden en zal ook de nieuwe 
rolverdeling vastgesteld worden. 
 
6. Mededelingen 
 
Ook voor 2015 zijn weer wijkwaardebonnen te besteden. Er wordt een oproep gedaan aan de 
inwoners van het dorp om met voorstellen te komen. Vanuit de zaal wordt geopperd om dit ook in de 
Dorpspraet onder de aandacht te brengen (zoals dat ook in 2014 al is gedaan). 
 



 

7. Rondvraag 

 
De volgende vragen uit het publiek komen aan bod en Otterlo’s Belang zegt toe zich te beraden over 
deze kwesties: 
 

• Is het al geregeld met de gemeente Ede dat er een verhard fietspad gerealiseerd wordt rondom 
de Zanding? 

• Tot enige jaren terug had Otterlo’s Belang met enige regelmaat overleg met de fracties uit de 
gemeente Ede, gaat het huidige bestuur van Otterlo’s Belang dit nuttige overleg weer hervatten? 

• Worden de fietspaden langs de Otterlose weg geëvalueerd? Het is met name voor veel 
autobestuurders (zeker ook uit Otterlo) niet bekend of je wel of juist niet op het fietspad mag 
parkeren. 

 
8. Sluiting vergadering 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 9.45 uur en nodigt iedereen uit om na de pauze de presentatie 
van de gemeente Ede over de veranderingen in zorg, werk en jeugdhulp bij te wonen. 
 
Voor meer informatie: www.ede.nl/samenvoorelkaar 


