
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2020 
 
 
De video van deze online Algemene Ledenvergadering is terug te zien via 
https://www.horstentelgt.nl/alv Hieronder leest u een aantal punten kort uitgewerkt. 
 
Welkom / opening 
Voor het eerst een online uitzending via YouTube. De presentatie is in handen van voorzitter 
Christiaan Veeningen. In het welkom legt hij uit dat we liever een samenkomst in Ons Huis 
zouden hebben waarbij je elkaar in de ogen kunt kijken en beter je standpunten kunt delen en 
overleggen. Maar om de leden toch te informeren wat er speelt hebben we deze uitzending 
georganiseerd.  
 
Het Jaarverslag over 2019 is online terug te lezen. In de sheets van de presentatie zijn de 
plaatjes met het financiële verslag 2019 terug te zien. De kascommissie heeft ondanks de 
coronamaatregelen alle cijfers en financiële stukken kunnen controleren. Zij hebben de 
financiële stukken goedgekeurd en getekend. 
De notulen van de ALV van 2019 en het jaarverslag over 2019 zijn bij deze vastgesteld, er zijn 
geen aanmerkingen of vragen over binnengekomen. 
 
Bestuurszaken: Wibo van Gens is teruggetreden als bestuurslid en wordt hartelijk bedankt 
voor zijn inzet de afgelopen jaren! Hij heeft uiteraard een cadeautje ontvangen. De heren Coen 
Knikie en Dick de With zijn in de loop van 2020 in het bestuur toegetreden. Zij stellen zich 
tijdens de presentatie persoonlijk voor en zijn bij deze officieel beëdigd. 
 
Vanuit de gemeente heeft de Horst en Telgt een vast aanspreekpunt, de heer Peter van der 
Kemp kan al uw vragen beantwoorden van dingen die u in de krant leest tot vragen over waar u 
binnen de gemeente u moet zijn met uw plan, vraag of idee dan kan dat bij de heer van der 
Kemp. 
 
Een update uit de verschillende Werkgroepen van de Buurtvereniging 
Toerisme: de punten uit de zienswijze die we hebben ingediend m.b.t. tot ontwikkeling van 
Strand Horst worden kort toegelicht. Hoogte van het hotel, zorgen om geluidsoverlast, en 
parkeren/verkeersbewegingen. Fietsroute Horst en Telgt verloopt minder voortvarend, ook 
a.g.v. corona. Winterfeest helaas niet doorgegaan vanwege gebrek aan belangstelling. 
 
Landschap: bomen aangeplant Horsterengweg en aan de Oude Nijkerkerweg. Snoeicursus 
georganiseerd. We willen nog graag ‘buurtschap in het groen’ maar dat lukt niet vanwege 
budget. We blijven dit wel proberen omdat er animo voor is. 
 
Verkeer: we zullen alert zijn op de plannen van de gemeente iom aan te halen bij het 
gemeentelijke visie op verkeer. Helaas zijn de plannen voor de fietsroutes langs Slagsteeg nog 
niet opgepakt. De informatieavond m.b.t. de rotonde Groot-Horloo over waarom je wel of niet 
de rotonde open zou stellen is niet doorgegaan, dat pakken we op zodra het rond corona kan. 
Fietspad Zeeweg/Schaapsdijk, blijkt afgelopen zomer opeens onderdeel te zijn van een 
bezuinigingsplan van de gemeente. Aan de oorspronkelijk plannen is kennelijk door ambtenaren 
de afgelopen maanden wel gewon doorgewerkt. Voor ons is dit een erg lastig verhaal en we 
vinden het vervelend dat we er zo weinig concreet over horen en dus ook niet veel aan kunnen 
doen. 
  



 
Wonen/functieverandering:  
Vitale Vakantieparken, bestemmingsplan  
is aangenomen. Buurtvereniging vind het 
jammer dat er minder in het plan is  
teruggekomen over de aansluiting van  
de infrastructuur en landschappelijke  
waarden in aansluiting met de buurt.  
 
Christiaan geeft een terugkoppeling  
over het Woningbehoefte onderzoek,  
in de foto ziet u de uitkomsten kort  
weergegeven. 
 
 
 
 
Maatwerkwoningen, Christiaan legt uit wat de stand van zaken nu is. Dat geldt ook over het 
CPO: we proberen overal uit te leggen wat het standpunt van de Buurtvereniging is: de muur 
van 4m hoog, 100m lang, de sloopmeters uit de Haspel en de zorg dat goedkope 
starterwoningen geen goedkope woningen voor starters zullen blijven We missen visie op het 
hele gebied waar meerdere plannen voor zijn maar niet in samenhang.  
 
Herijking Functieveranderingsbeleid is helaas een langlopend traject waar geen voortgang 
is geboekt binnen de gemeente. Wij hopen anno oktober 2020 dat er vervolg aan wordt 
gegeven. Er is een nieuwe ambtenaar mee aan de slag gegaan. Wordt vervolgd. 
Ontwikkelvisie Horst & Telgt: na de bewonersavond op 5 maart is men aan de slag gegaan met 
het maken van het stuk. Kanttekening die we hebben bij het stuk zoals het er nu is, is dat we 
hoe je moet omgaan met inpassen van duurzame energie en woningbouw op wat grotere 
schaal.  
 
Regionale energie strategie: samen met andere gemeente kijken waar grootschalige opwek 
van duurzame energie mogelijk is. Voor Ermelo is buitengebied Horst en Telgt de plek  waar 
gekeken wordt naar windmolens en zonnevelden. We denken mee met de windmolens omdat 
we weten dat we er last van zullen krijgen, maar als je meebeweegt en initiatief neemt kun je 
ook invloed uitoefenen en als buurt en omwonenden ook profiteren van de opbrengsten. Een 
uitgebreide toelichting over de details en de vragen die ingediend zijn kunt u in het filmpje van 
de ALV terugkijken https://youtu.be/-qM_nbnh8MQ 
De buurtvereniging heeft een zienswijze ingediend m.b.t. een zonneveld aan de Schaapsdijk 
ingediend omdat we over het onderwerp visie misten en bijvoorbeeld belangrijk vinden om eerst 
de daken nog vol te leggen ipv kostbare landbouwgrond te gebruiken of het landschap 
ingrijpend aan te tasten.  
 
Vooruitblik 2020 
Via de Leefbaarheidsalliantie, gefinancierd door de Provincie Gelderland, is het mogelijk om 
advies te krijgen en tips, zij leveren expertise en kunnen helpen bij vraagstukken die stichtingen 
en verenigen kunnen hebben. Het bestuur van de buurtvereniging wil graag de leden directer 
betrekken en horen wat de mening van de leden is plus een duidelijker missie en visie 
formuleren. We willen hier de komende maanden een plan voor maken en bij de leden op te te 
komen om er in gezamenlijkheid over te kunnen brainstormen. 
 
Vragen 
Er worden een aantal interessante vragen gesteld en de antwoorden zijn terug te kijken vanaf 
minuut 57. Het gaat over de input van Buurtvereniging bij de gemeente, is dat verbeterd? Het 
CPO en de meetbaarheid van overleg met gemeente voor leden. Mochten er suggesties zijn voor 
het delen van informatie of wanneer er mensen zijn die meer willen weten over wat de status 
van iets is, benader ons dan persoonlijk of per mail: we kunnen alles toelichten! 
buurtvereniging@horstentelgt.nl  Ook bij het maken van een missie en visie willen we heel 
graag van de leden horen wat er speelt en wat voor de leden belangrijk is.  


