UITGEVOERDE ACTIES EN BEHAALDE RESULTATEN IN 2010
Algemeen
• 25 maart 2010 vond de ledenvergadering plaats in het dorpshuis.
• Het bestuur vergaderde zes keer.
• Enkele bestuursleden namen op 4 mei deel aan de stille tocht en legden namens Teuge
een graftak tijdens de dodenherdenking.
• De website www.algemeenbelangteuge.nl werd door de webmaster regelmatig
geüpdatet met het laatste nieuws en alle edities van TeugJe Nieuws.
• De BHV-ers volgden een herhalingscursus verzorgd door Pro(t)action.
• De vergaderingen over het plan Weteringsebroek werden bijgewoond door een
bestuurslid.
• Op 25 februari vond een gezamenlijke vergadering plaats met het bestuur en alle
commissies van ABT.
• Zaterdag 18 en zondag 19 september werd de kunst- en cultuurroute georganiseerd
met een groot aantal deelnemers en veel belangstellenden. Het was een geslaagd
evenement.
• De nieuwkomers zijn persoonlijk welkom geheten met een attentie.
• Het project KIJK werd verder uitgewerkt. Stichting De Oude Zanden houdt zich bezig
met de realisatie van deze speciale multifunctionele plek aan De Zanden in Teuge.
• Jan Geschiere en Herman Vukkink bezochten de vergaderingen van de Vereniging voor
Kleine Kernen Gelderland.
• Er werd begonnen met de realisatie van een geïllustreerde wandelkaart aan de hand
van de door Bert Postma gemaakte inventarisatie van de wandelroutes in en rond
Teuge. Rabobank, Provincie Gelderland en Gemeente Voorst hebben subsidie hiervoor
beschikbaar gesteld.
• In het kader van sociale cohesie op het platteland werd een projectplan geschreven
voor een nieuwe functie van dorpscontactpersoon voor Teuge. Provincie Gelderland en
het Oranje Fonds financieren het salaris van de dorpscontactpersoon voor de periode
2011 en 2012.
• Het welkomstbord is opgeknapt en teruggeplaatst aan de ingang van De Zanden.
• ABT is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geworden, waardoor een gift aan
ABT aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.
• De jubilerende commissies speelveld De Zandenhof en kinderboerderij ’t Beestenboeltje
(25-jarig bestaan) ontvingen op 29 mei een krijtbord in de vorm van een varken. Het
speeltoestel is geplaatst in de zandbak op het speelveld.
• Er werd samen met de PECO nagedacht om het beeld de zaaier een goede en centrale
plek te geven. Gedacht wordt aan de ‘schapen’wei aan de parallelweg van de
Rijksstraatweg en onder de bomen bij Harenberg aan de Hessenlaan. De plek wordt in
overleg met de aanwonenden en de gemeente bepaald.
• Op verzoek heeft Anne Pannekoek een plan opgesteld om nieuwe leden te werven.
• Op 25 november bezochten ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties het dorp Teuge om te ervaren wat actief burgerschap inhoudt. Het
bezoek werd georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.

Contact met de gemeente
Vanuit het aandachtsgebied Ruimtelijke Ordening zijn raadsvergaderingen en ronde-tafelgesprekken bijgewoond om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in en rondom
Teuge.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
1. brandweerpost in Teuge;
2. vertegenwoordiger voor de provinciale commissie CROT voor luchthaven Teuge in
samenspraak met alle belangenvereniging van de gemeente Voorst (Nijbroek en
Klarenbeek hebben een kandidaat voorgedragen);
3. bezuinigingen;
4. dorpscontactpersoon voor Teuge;
5. bestemmingsplan dorp Teuge (exclusief buitengebied).
Het bezoek van het kernenteam heeft op 15 november plaatsgevonden met de volgende
aandachtspunten:
• gladheidsbestrijding op de rondweg De Zanden rond de luchthaven
• verlichting schelpenpad
• metalen hekjes om drie gedenkbomen
• plaats bepalen van het beeld de zaaier
• inrichting weitje parallelweg Rijksstraatweg (ABT maakt samen met aanwonenden een
plan en legt dit voor aan Ben Roeterd van de gemeente)
• aanplant rotonde Woudweg
• container voor de kinderboerderij
• voorrangsregel bij de uitrit van de parallelweg Rijksstraatweg naar De Zanden
Contact met andere instanties/verenigingen
• provincie: verlichting langs de Rijksstraatweg tussen Teuge en Twello

•
•
•
•

zalencentrum Boode: andere op-/afstaplocatie voor Boode bus op zondagavond
SIZA/SARA over gezamenlijk te organiseren zwerfvuilactie in Teuge
rechtbank Zutphen: zienswijze op bezwaar bouwvergunningen bedrijf Leerkes
A1-verbreding

