
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgericht 8-3-1927 
 
 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering Otterlo’s Belang van 13 maart 2018 in 
Dorpshuis “De Aanloop”. 
 
Aanwezig: 79 personen waaronder de aanwezige bestuursleden. 
 
 
1. Opening  
 
De voorzitter heet iedereen om 19:05 welkom en zit de vergadering voor. 
 
2. Notulen jaarvergadering d.d. 8 maart 2017  
 
De conceptnotulen van 7 maart 2017 stonden ter inzage op de website www.otterlosbelang.nl, zijn 
rondgestuurd naar de leden waarvan het e-mailadres bekend. Notulen worden akkoord bevonden. 
 
3. Jaarverslag 2017 
 
Het jaarverslag wordt in grote lijnen doorgenomen door de voorzitter en op verschillende onderdelen 
nader toegelicht. Het verslag was voorafgaand aan de vergadering ook al via e-mail rondgestuurd aan 
de leden. 
 

 
 
4. Wijkagent Sander Veldhuizen: 
 

 
Sander stelt zich kort voor en verteld over de “Witte voetjes actie. Deze actie is op 20 febr 2018 
uitgevoerd door een aantal bewoners met ondersteuning vanuit handhaving. Deze actie heeft 1,5 
uur geduurd. De volgende feiten kwamen naar voren: 
 
- Ongeveer 30 fietsen stonden niet op slot. 
- 1x sleutels gewoon in de deur. 
- Meerdere deuren waren niet op slot. 
 
Otterlo is behoorlijk in trek er zijn 8x inbraken geweest, terwijl er in Harskamp/Wekerom maar 2x 
een inbraak is geweest. 
 

5. Financiën: 
 
Danny doet verslag van de financiën, kascontrole is uitgevoerd door Ben de Bondt en Yvette 
Demmers – Hazeleger 
 
Beide doen volgend jaar wederom de kascontrole. 

 

http://www.otterlosbelang.nl/


 
6. Bestuursverkiezing: 

 
Het volledige bestuur is herkozen, een nieuw bestuurslid (Jacqueline Morren) stelt zich voor.  

 
 
7. Woningbouw / bouw MFD 
 
Woningbouw: 
 
De informatieavond was druk bezocht. Het leeft erg binnen Otterlo. De volledige planning heeft in “de 
Dorpspraet” gestaan. Na de zomer als alle stappen doorlopen zijn kunnen er bezwaren worden 
aangetekend. Wel is het zo dat bezwaren vertragend werken. 
 
Vragen uit de zaal: 
 

• Wat zijn / worden de prijzen van de (starters)woningen? De prijzen voor de starters-woningen 
zullen rond €170.000 liggen. Voor de middenklasse zal dit tussen €170.000 – €200.000 zitten 
en voor het hogere segment rond €250.000. 

• Hoe zit het met splitsing van de gebieden? Daar is tot nu toe nog geen mogelijkheid voor. 
• Is er wat te vertellen over de samenwerking Natuurlijk Otterlo en Otterlo’s Belang? Helaas is 

er geen samenwerking mogelijk, Ton Hijlkema licht dit toe en beantwoord wat vragen uit de 
zaal. 

 
Bouw MFD: 
 
Er is niet veel te melden over het MFD. Het enige is, er is een nieuwe stichting opgericht. Wel zijn ze 
nog opzoek naar een goede financiele man / vrouw. 
 
8. Aanrijtijden Ambulance 

 
De aanrijtijden van de ambulance is al jaren onder de norm van 70%, een eventuele oplossing 
zou kunnen zijn een extra ambulance, er komt nog geld vrij vanuit de VGGM. Hier zijn we mee 
bezig. 

 
9. Woonzorg centrum Eureka 

 
Het is reeds bekend dat het geen verzorgingscentum voor ouderen is, zorg moet ingekocht 
worden. Tijdens een gesprek met Woonstede is naar boven gekomen dat de leeftijdsgrens op 55 
jaar ligt. 

 
 
10. Levend Landschap 
 

Levend Landschap loopt goed, er is een huis aan huis folder verstuurd met daarin de lopende 
projecten. 7 april is er een schoonmaak-ochtend gepland (Otterlo in 1 daag schoon). Als er 
genoeg animo voor is wordt dit een jaarlijks terugkerende dag. 

 
11. Vliegroutes Lelystad 

 
De vliegroutes zijn iets gewijzigd, maar nog lang niet optimaal. Rijk licht het e.e.a. toe. 
 

• Vraag uit de zaal: Jos van der Panne is bij een bijeenkomst geweest en daar werd 
verteld dat er ongeveer jaarlijks 100.000 vluchten mogelijk zijn vanaf Lelystad. Jos wil 
graag weten wat de politiek ervan vindt. 

 
 

12. EdeDoet.nl / Wijkwaardebonnen 
 

Evert geeft een kleine uitleg hoe dit in zijn werk gaat. 
 

 



13. Rotonde Hoenderlooseweg 
 

Vragen uit de zaal: 
 

• Fred: Komt er een rotonde? Ja, er komt een rotonde, alleen nog niet duidelijk wanneer. 
• Ronald: Hoe zit het met de renovatie van de N304? Dat word in 2018 gedaan. 

 
 
 

14. Rondvraag 
 
Het parkeren op het fietspad aan de Arnhemseweg, en het laden / lossen bij de Veluwe Specialist kan 
daar wat aan gedaan worden? We gaan kijken wat we hierin kunnen doen. 
 
Hoenderlooseweg / Weversteeg, is erg voetgangers onvriendelijk kan hier wat aan gedaan worden? 
Dit nemen we mee, en gaan kijken wat we kunnen doen. 
 
Fietspad Vijverlaan is erg slecht, kan je geen fietspad meer noemen, kan dit verbeterd worden? 
Nee, hier wordt niks meer aan gedaan deze route zal ook dan ook uit het systeem gehaald worden. 
 
Er mist nog steeds een 50km bord, wordt dit nog geregeld? Ja, er wordt binnenkort een bord 
geplaatst. 
 
 
 
Om 20.30 sluit de voorzitter de ALV.  
 


