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20 maart 2018
Lucas Harbers, Hetty Vorselman-Pas en Jan van den Noort
Hetty Vorselman-Pas
Dorpshuis Teuge, om 19:30 uur

Agenda

Onderwerpen

Welkom

Lucas Harbers heet een ieder van harte welkom, een bijzonder woord van welkom voor
raadsleden in de drukte voor de verkiezingen. Tevens 2 afstudeerders sociaal domein
uit Lathum voor hun belangstellende aanwezigheid. Het formele programma duurt van
19:30 uur tot en met 21:00 uur. Daarna wordt er door Robin Verhoek een bierproeverij
gegeven en er is ook gelegenheid om te genieten van heerlijk Teugs appelsap. Dit alles
met een bijpassende hapjes.

Mededelingen

Zeer recentelijk is Henk Veldwijk overleden. Hij heeft veel betekend voor de diverse
verenigingen in Teuge. We houden een minuut stilte.
Whats app stickers zijn verkrijgbaar na het officiële gedeelte bij Peter Cornelisz. De app
groep bestaat op dit moment al uit meer dan 100 personen uit Teuge. Laten we alert
blijven op onze veiligheid.
Meiltje de Groot (directeur Luchthaven Teuge) is het eerste kwartier aanwezig om
diverse onderwerpen even de revue te laten passeren en de bewoners in de
gelegenheid te stellen vragen te stellen.
• Helikoptervluchten; er is het afgelopen jaar een proef geweest met het tanken van
de politie helikopter op Teuge Airport buiten openingstijden. Meiltje de Groot
geeft aan dat de politie vanuit haar kant heeft aangegeven dat dit zeer goed
bevallen is. Later zal in deze ALV door de leden hierover ook worden
geëvalueerd.
• Er komt vanaf 3 april aanstaande een defensie oefening. Bewoners zullen dan op
ongewone momenten meer vliegverkeer en parasprongen constateren. Het
defensie vliegtuig landt niet maar gooit para’s naar beneden op bijzondere
plaatsen binnen ons dorp en omgeving.

Presentatie Meiltje
de Groot, Directeur
Luchthaven Teuge

• Vliegroutes Teuge; de route die over ons dorp heen ligt vanaf oktober 2017 zal
meer overlast gaan bezorgen. Er zal op bepaalde tijden op diverse hoogtes
worden gevlogen. Dit betekent dat we meer geluidshinder moeten verwachten.
De minister geeft aan dat er voor 2020 de huidige vliegroutes niet zullen
veranderen. Er wordt gelukkig nu ook gekeken naar de B++ route en de Eelde
route. De minister staat er nu ook voor open om hier met een open vizier naar te
kijken. Dit kan positief uitpakken voor zowel de para’s als de bewoners van
Teuge.
• MER Lelystad; hier wordt hard aan gewerkt.
• (Albers) Terrein rondom luchthaven. Bureau Buiten bekijkt hier de mogelijkheden
voor. Er komt een nieuw plan voor een eventueel aanvullend bedrijven terrein.
Dit plan zal eind 2018 gereed moeten zijn. Het moet het gebied upgraden ten
aanzien van de huidige situatie. Parkeren is in dit plan een groot issue. Lucas
Harbers overhandigt de kanskaart naar aanleiding van het dorpsvisieplan aan
Meiltje de Groot ter inspiratie/ondersteuning.
Notulen
ledenvergadering
2017

Geen op- en of aanmerkingen. Goedgekeurd door alle aanwezigen op de vergadering.

ABT Jaarverslag
2017

• Op de Algemene Ledenvergadering 21 maart 2017 worden twee nieuwe lekkernijen uit
Teuge gepresenteerd: de burger van Teuge en het klompje van Teuge;
• Ledenraadpleging ABT ontwikkeling luchthaven 2017 wordt definitief gemaakt en op
www.teuge.eu geplaatst;
• De gemeente Voorst en ABT organiseren drie ateliers en een avond Ecotribe voor de
dorpsvisie Teuge met als resultaat de Kanskaart voor Teuge;
• De rotonde commissie is actief voor de realisatie rotonde, de eindstreep is in zicht;
• ABT schrijft het projectplan Teuge Leeft, ontvangt subsidie en voert met leden de
deelplannen uit: opknappen speelveld, nieuwe moestuin met kweekkas, nieuw
kippenhok, 3D printer school, pannakooi speelveld;
• Tijdens NLDoet en Burendag zijn vrijwilligers aan het werk bij het Beestenboeltje,
speelveld en de moestuin;
• Op 4 mei vindt de dodenherdenking plaats bij het monument bij KIJK, er wordt namens
de school, de luchthaven en ABT een krans gelegd;
• ABT is lid van het Commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO), levert ieder overleg
een actieve bijdrage;
• ABT neemt deel aan de TeugeTafel, haalt informatie op over ontwikkelingen
luchthaven;
• ABT maakt zich sterk voor snel internet voor de dorpskern en het buitengebied;
• ABT ondersteunt KIJK, bewaakt herplant bomen als vervanging gekapte bomen naast
monument;
• Op 12 juni organiseert ABT met de KLPD de Informatiebijeenkomst over het tanken
door de helikopter van het KLPD (politiehelikopter) op Luchthaven Teuge;
• In november vindt in het dorpshuis een succesvolle dank-je-wel-avond plaats voor alle
vrijwilligers;
• Op 14 januari 2018 wordt Teuge Runs4Life plaats met de start en finish bij Take-Off.
Een groeiend evenement met een vervolg in 2019;
• ABT stemt met de verenigingen Teuge en TVGelderland af over deelnamen zomer in
Gelderland. In 2018 kunnen niet alle verenigingen meedoen, optie 2019 wordt alvast
genoteerd;
• ABT werkt mee aan de expositie OKV Voorst in het kader van Voorst 200 jaar op
tweede paasdag in het dorpshuis ism Ecotribe en de luchthaven.

Commisies/
activiteiten 2017

‘t Beestenboeltje
• Inkomsten door: NL doet, potgrondactie, Jantje Beton collecte, JUMBO actie spek je
kas , burendag en donateurs
• Op burendag en NL doet veel vrijwilligers geholpen
• Kippen moesten opgehokt i.v.m. vogelgriep
• Jonge eenden en kippen geboren in 2017
• Geiten en schaapje zijn gedekt
Speelveld
• Er kan weer volop gevoetbald worden, nu de waterafvoer is verbeterd!
• Geranium actie gehouden
• Onderhoud gepleegd aan toestellen en terrein
• Verantwoordelijkheid overgedragen aan nieuw bestuur!
Wandelen op Zondag
• Bestaat al weer 3 jaar
• Nog steeds groeiende groep wandelaars
• Elke 3e zondag in de maand 1,5 uur wandelen in de omgeving van Teuge.
• Maar ook op b.v. Noordijk en Hartelaar
• Gezelligheid is troef
• Kopje koffie na bij Take Off
• Doe ook mee en kom op 16 april om 10.00 uur (Dorpshuis)

Teuge Helpt
• We helpen graag de mens die hulp nodig heeft
• Sinds 2015 nieuw initiatief
• Makelaar tussen hulpvraag en aanbod
• Ook in 2017 weer hulpvragen beantwoord, met concrete oplossingen
• Georganiseerd door 4 vrijwiligers
Welkomstmand
• Welkom voor nieuwe bewoners van Teuge
• Aangevraagd door bewoners van Teuge voor hun nieuwe buren als eerste
kennismaking
• Manden worden gemaakt bij SIZA en gevuld door bedrijven in en om Teuge
• In 2017 totaal 10 x uitgereikt
• Als nieuwe bewoners dit willen komt er een stukje in TN, met eventueel een foto
Teugje Nieuws
Adverteerders bedankt, door jullie hebben we in 2017 weer 5 x TeugjeNieuws kunnen
maken met een oplage van 1000 stuks.En dat al voor het 11e jaar. Wie een leuk artikel
of foto’s heeft is welkom! In 2018 sportgerelateerde interviews. Volgende deadline 9
april 2018.
Samen uit eten
• Een ontmoeting waar veel mensen naar uit kijken
• 7e jaargang, 11 keer per jaar een “volle bak”
• 3 gangen menu,door vrijwilligers en leerlingen van de Zaaier
• Gluren bij de buren
o Bezoek aan kwekerij Polman
o Rondleiding op het vliegveld door Goof Bakker
TeugeRuns4Life
• 3e keer Run4Teuge
• Goede doel 2017: HET VERGETEN KIND
• 250 wandelaars en renners
• 100 deelnemers meer dan vorig jaar
• Opbrengst van € 1500 overhandigd
Komend jaar al weer gepland, eerste zondag in 2019
Opknappen speelveld
• Nieuw project voor 2017 met doorloop in 2018
• Door middel van activiteiten verbinding leggen tussen jong en oud
• Subsidieaanvraag bij provincie Gelderland voor voorzieningen zoals kippenverblijf,
pannakooi, 3D printer, tuinkas
• Subsidie ontvangen van € 14250 (Provincie Gelderland)
Rotonde Teuge 2e paasdag adopteren van een hortensia.
• Ontwerp gemaakt door Erik Van Rooyen
• Na veel overleg met gemeente en provincie uiteindelijk een mogelijkheid voor het
verbeteren van het aanzien van de rotonde
• Laatste ontwerp goedgekeurd door de provincie, maar echter door overdracht naar
gemeente vertraging opgelopen
• Realisatie (eindelijk) mogelijk in 2018
Toneelclub Op den Toega
• Geen uitvoering in 2017
• Er zijn voorzichtig plannen om de toneelvereniging in 2018 nieuw leven in te blazen.
Wil jij ook op de planken? Ben je creatief en kun je je goed in een rol inleven. Meld je

dan aan als toneelspeler.
Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2018
• Jaarlijkse activiteit bij het monument op het KIJK terrein, ook in 2017.
• Herdenking wordt levendig gehouden door samenwerking met de scholen in Teuge
en de Vecht
• Elk jaar grotere belangstelling
• In 2018 ondersteuning door muziekvereniging Excelsior
Organisatie met medewerking van ABT, luchthaven, scholen en SJW PECO
Whats Happening
• Gegroeid tot meer dan 100 deelnemers in 2017
• Doel: misdrijven voorkomen
• In 2017 berichten gedeeld over verdachte personen en voertuigen, vermissingen en
aangeboden diensten
• Politie in aantal gevallen gewaarschuwd
• Gemeente stelt stickers beschikbaar
• Deelname kan nog steeds, alleen voor Teugenaren
• Aanmelding: petercornelisz@hotmail.com

Financien

Stand van zaken
ontwikkelingen
luchthaven

•

Financieel 2017 en begroting 2018
Jan van den Noort legt het overzicht van 2017 uit. De begroting van 2018
wordt getoond.

•

Verslag kascommissie over 2017
Johan Buitenhuis en Herman Vukkink hebben de kas gecontroleerd en
waren tevreden. Het positief batig saldo wordt verklaard door de gekregen
subsidie van Provincie Gelderland.

•

Benoeming kascommissie 2017
Herman Vukkink blijft nog een jaar in deze commissie. Johan Buitenhuis
verlaat na 2x de commissie. Nieuw kascommissielid is Michel Quak.

•

Ontwikkelingen Teuge Airport

•

Politiehelikopter; er is 1x geland en gestart buiten openingstijden van Teuge
Airport. Er zijn zowel bij de luchthaven als bij ABT geen overlast meldingen
geweest. Er zijn geen overwegende bezwaren door de vergadering naar
voren gekomen. ABT zal dit doorgeven aan de Politie.

•

Er is veel vergaderd het afgelopen jaar over de bijgestelde plannen enz. het
blijft een gecompliceerde situatie. Teuge krijgt dubbele geluidshinder. Er is
nog steeds geen luchthavenbesluit ingediend.

•

Het standpunt blijft dat er eerst een herindeling moet plaatsvinden voordat
Lelystad open gaat. Geen laagvliegende vluchten over Teuge. 80000
Bewegingen moeten worden aangepast (dit moet inclusief Lelystad zijn).
Hinderbeperkende maatregelen blijven hanteren en implementeren.

•

Arne Pruijt maakt zich zorgen om de overlast van fijnstof en de kerosine
geur die merkbaar is. Wie neemt dit mee in welke rapportage? Hier moet
worden aangedrongen bij het MER onderzoek.

•

Peter Cornelisz merkt op dat als er klachten zijn je dit moet blijven melden
bij de provincie. Is er ook nagedacht over de waardevermindering van de
woningen. Vanuit de andere dorpen is deze vraag ook gesteld. WOZ
waardering van je woning, dit kan vermeld staan op de aanslag.

Arvid Prigge merkt op dat er in 2008 een luchthavenbesluit had moeten wezen.

Hoelang mag je formeel dit juridisch nog steeds bijstellen? Jan van den Noort
neemt dit mee.
Stand van zaken
Teuge Oost

De eerste palen zijn in de grond geslagen. Komende jaren worden er 20 woningen
gebouwd. De 1e uitbreidingsplannen gaat over tot realisatie.
Wordt er gedacht aan het “groot” verkeer door de Parmentierstraat? Misschien overal 30
km wegen in Teuge? Dit is aangegeven bij de gemeente. Bouwverkeer misschien
omleiden. Dit zal worden doorgegeven aan de gemeente.

Kanskaart Teuge
ihkv Dorpsvisie

Er zijn een 3-tal ateliers georganiseerd voor de bewoners van Teuge voor input. Kan
dienen als een rolmodel als zich nieuwe mogelijkheden voordoen. Er komen
ontwikkeling rondom Ecotribe. De avond van 4 juli jl. is goed bezocht, ongeveer 60
personen waren aanwezig.
Ecotribe heeft opnieuw een opendag op 2 april,. tijdens Teuge de Vecht 200 jaar
gemeente Voorst.

Activiteitenplan 2018

Ruimtelijke ordening.
Periodiek overleg met de luchthaven
Acteren op de ontwikkelingen rondom de luchthaven, gebaseerd op ledenraadpleging
van februari 2017.
Vertegenwoordigen van de belangen van Teuge in de CRO.
Aansluiten op activiteiten gemeente Voorst ten aanzien ontwikkelingen Lelystad.
Promoten en stimuleren deelplannen vanuit de Dorpsvisie “Kanskaart voor Teuge” in
samenwerking met Teugenaren en de gemeente Voorst
Evenementen
Vertegenwoordiging bij evenementen
Overhandigen van een welkomstmand aan nieuwe dorpsbewoners (door een buur)
Bijdrage leveren aan de dodenherdenking bij het monument (bij KIJK)
Stimuleren ontwikkeling en activiteiten dorpshuis en KIJK
Organiseren Teuge Runs 4 Life op 6 januari 2019
Organiseren van attentie voor vrijwilligers van ABT
Organiseren en ondersteunen van NLDoet en burendag
Optie: in samenwerking met verenigingen in Teuge organiseren Zomer in Gelderland
2019
Activiteiten Voorst200 jaar, samenwerking met OKV Voorst en dorpshuis. Open dag 2 e
paasdag dorpshuis, fototentoonstelling
Projecten
Realiseren kunst op de rotonde
Voltooien Teuge Leeft: 3D printer school, pannaveld, nieuw kippenhok
Veiligheid
Voortzetten WhatsHappening Teuge
Bestuursaangelegenheden
Betrokkenheid bij bestuur dorpshuis en KIJK, stimuleren cultuurcommissie
Werven bestuursleden en vrijwilligers
Organiseren van bestuursvergaderingen ABT
Overleg met beleidsmedewerkers gemeente Voorst
- Kernenteam
Afstemming met de commissies
Afstemming met verenigingen en stichtingen in Teuge
Financiën
Fondsen benaderen, die een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten en de
projecten van het ABT
Stimuleren projecten ten behoeve van leefbaarheid Teuge

Rooster van aftreden/ herkiesbaar
bestuur van Algemeen Belang Teuge
2018
Hetty Vorselman-Pas (herkiesbaar)
Nico Jurgens (verkiesbaar)
2019
Lucas Harbers
2020
Jan van den Noort
Bestuursverkiezingen
Algemeen Belang
Teuge

•
•

Herkiesbaar:
Hetty Vorselman-Pas
Verkiesbaar:
Nico Jürgens; is een jaar aspirantlid geweest en treedt onder applaus van de
aanwezigen toe tot het bestuur. Hij geeft aan gecharmeerd te zijn van de sociale
cohesie in Teuge. Het makkelijk contact maken en hij wil graag bijdragen aan deze
sociale cohesie.

Vivienne van Beusekom heeft het afgelopen jaar ook meegedraaid met het bestuur van
Algemeen Belang Teuge. Zij heeft besloten om dit geen vervolg te geven. Zij wordt door
Lucas Harbers hartelijk bedankt voor haar inzet het afgelopen jaar.
Nogmaals de oproep toetreden tot het bestuur.
Met een groter bestuur heeft ABT meer slagkracht.
AVG

Rondvraag

•

Vanaf 25 mei 2018 zal de AVG binnen iedere vereniging of stichting moeten
worden toegepast. Het gaat hier om de bescherming van Privacy gegevens
van leden van ABT. Het bestuur zal u op de hoogte houden van de
maatrgelen.
• Hetty Vorselman-Pas
Maakt graag van deze gelegenheid gebruik om Samenloop voor Hoop op 7 en 8
juli 2018 te promoten. Het uiteindelijke doel is geld binnen te halen voor de strijd
tegen kanker middels het deelnemen aan een wandelmarathon.
• Gerrie Jansen
Heg Parmentierstraat. Of deze kan worden vervangen. Jan van den Noort zal
hierop actie nemen.
•

Sluiting Formeel Deel

Wateroverlast; Er is een brief naar de gemeente gegaan hierover. ABT
behartigt dit belang van de leden.

Lucas rondt het formele gedeelte af en bedankt een ieder voor zijn of haar komst. Robin
Verhoek zal de bierproeverij verzorgen.

