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jaarverslag 2019  
 
Het bestuur, buurtteam en de werkgroepen 
De buurtvereniging heeft als doel om het algemeen belang van de bewoners van Horst en Telgt te 
behartigen. Er zijn veel verschillende ontwikkelingen die in ons buitengebied spelen. Het is een 
voortdurende uitdaging om overal recht aan te doen. Het ophalen van de juiste informatie en 
meningen uit de buurt blijft een belangrijk aandachtspunt. Het bestuur wil heel graag dat de buurt 
laat weten hoe zij over zaken denken. Via de nieuwsbrieven en de site wordt iedereen zo goed 
mogelijk op de hoogte gehouden.  
In dit verslag vatten we de werkzaamheden van 2019 samen. Niet alle details uit de vergaderingen 
komen er in naar voren. In het geval dat er aanvullende vragen of suggesties van de leden zijn, 
dan kunt u dat persoonlijk via bestuursleden laten weten of per mail: 
buurtvereniging@horstentelgt.nl 
 
Het bestuur heeft in 2019 elke maand vergaderd. Daarnaast zijn er de vergaderingen van de 
werkgroepen en aanvullende besprekingen geweest om bijvoorbeeld zienswijzen of ínspreken’ voor 
te bereiden.  
Om te zorgen dat wat is afgesproken in het Buurtplan ook wordt uitgevoerd en actueel blijft, zijn er 
naast het bestuur de werkgroepen en het buurtteam. Sinds het voorjaar van 2019 zijn er twee 
andere ambtenaren die vanuit de gemeente aansluiten als buurtteam. Door hun inbreng zijn de 
lijnen nog korter geworden, de samenwerking is uitstekend. Zij weten de weg op het gemeentehuis 
op een andere manier te bewandelen en we ervaren op verschillende terreinen vooruitgang t.o.v. 
2018.  
Wat betreft de inzet van de gebiedscoordinator vanuit het buurtplan is daar helaas een einde aan 
gekomen. De budgetten hiervoor zijn niet meer beschikbaar. Gelukkig kan het inloopspreekuur wel 
blijven bestaan doordat Peter van der Kemp vanuit de gemeente om de twee weken op woensdag 
een paar uur in Ons Huis aanwezig is. Het zou fijn zijn als buurtbewoners hem vaker weten te 
vinden om vragen te beantwoorden en initiatieven een stap verder te brengen.  
 
In 2018 is de evaluatie van de uitvoeringsagenda uit het buurtplan uitgevoerd. In 2019 hebben we 
gewerkt aan een nieuwe geactualiseerde uitvoeringsagenda. Deze is kortgeleden definitief gemaakt 
en is als aparte bijlage aan het jaarverslag 2019 op de website toegevoegd.  
 
Eind 2019 heeft Wibo van Gens laten weten te willen stoppen met het bestuurswerk vanwege 
tijdgebrek. Dick de Wit en Coen Kniknie zijn als kandidaten voorgedragen.  
 
Bezoek college van burgemeester en wethouders  
In het kader van het coalitieakkoord gaat het college overal in de gemeente op wijkwerkbezoek. 
Op 22 oktober is het college in Horst en Telgt geweest. Een verslag van de avond is terug te 
vinden op de website. In november is wethouder Klappe aanwezig geweest tijdens de 
bestuursvergadering voor nader overleg. Onder andere spraken we over de onderlinge 
communicatie, voortgang van projecten en de inzet van een gebiedscoordinator. 
 
Wonen en functieverandering  
Door de verschillende initiatieven en ontwikkelingen is het uitwerken van een clusterlocatie voor de 
inzet van sloopmeters uit Horst en Telgt in het nauw gekomen.  
Het onderwerp functieveranderingsbeleid heeft het hele jaar op de agenda van het bestuur 
gestaan. De voortgang is er langzaam maar zeker toch gekomen. Er is door de gemeente een 
concept beleid geschreven met medeneming van input van bewoners die lang geleden is gegeven. 
In het voorjaar 2020 tijdens een informatiebijeenkomst voor belangstellenden gepresenteerd zal 
worden. Overigens gaat het hier om gemeentebreed beleid. 
 
Wat betreft het CPO In Vogelvlucht heeft de buurtvereniging een aantal keer ingesproken op het 
gemeentehuis en in gesprek geweest met betrokkenen. Er is een zienswijze geschreven met een 
aantal concrete bezwaren. Deze is terug te vinden op de website. Alle belangrijke zaken waar de 
buurtvereniging moeite mee heeft, hebben te maken met de omvang en/of de locatie. Daarnaast 
betreuren we het dat buurtbewoners die op een juiste manier zijn omgegaan met sloopmeters in 
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de verdrukking zijn gekomen door de druk van het CPO. Met de clusterlocatie is immers niets 
gebeurd. 
 
In het Buurtplan is opgenomen dat er een onderzoek naar de woonwensen en woningbehoefte van 
de buurtbewoners zou moeten plaatsvinden. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd 
en gepubliceerd. Het rapport met de uitkomsten is terug te vinden op de website. Een conclusie: 
belangrijk voor bewoners in Horst en Telgt is het behouden van het open, dorpse karakter. De 
buurt ziet graag dat gemeente daar rekening mee houdt bij de ontwikkeling van projecten. Ook de 
sociale dynamiek is erg belangrijk voor de buurtschappen. Bewoners willen graag dat 
woningzoekenden met een binding aan Horst of Telgt voorrang krijgen bij (extra) woningen. Dit is 
juridisch echter niet mogelijk. Wat betreft de status van de uitkomst: deze kunnen worden 
meegenomen bij bepaalde afwegingen. Geeft beeld van wensen van bewoners en kwaliteiten van 
de buurt zoals die door de mensen belangrijk worden gevonden, het is voor iedereen ‘te gebruiken’ 
maar heeft geen verdere planologische of juridische status. 
 
Op uitnodiging van de gemeente is het bestuur als toehoorder aanwezig geweest bij het 
locatiebezoek van raadsleden aan Telgterweg 333 i.v.m. functieverandering.  
 
Maatwerkwoningen 
In 2019 is door de gemeente gewerkt aan de criteria om locaties binnen Ermelo te toetsen op 
geschiktheid. Voor de locatie Zandkampweg betekent dit dat het in het locatieonderzoek wordt 
meegenomen. De buurtvereniging wacht de informatie van de gemeente hierover af. Bij de 
ontwikkelingsplannen voor de gemeentewerf is de buurtvereniging aanwezig geweest op de 
informatieavond van de gemeente en zal het project nauwgezet volgen. 
 
Vitale Vakantie Parken  
De buurtvereniging heeft de ontwikkelingen zo goed mogelijk gevolgd en vanuit de werkgroepen 
wonen en landschap een aantal aandachtspunten aan de gemeente mee gegeven via een 
zienswijze. Over het algemeen is de buurtvereniging blij met het plan voor Vitale Vakantie Parken 
– Recreatiecluster Horst. Het geeft mogelijkheden om het gebied een impuls te geven en zowel de 
woonomgeving als het landschap te versterken. De zienswijze is in de nieuwsbrief van december 
verstuurd. 
 
Verkeer 
Ondanks regelmatig aandringen van de buurtvereniging is er op het gebied van verkeer niet veel 
gebeurd. Voor het fietspad Zeeweg - Schaapsdijk is eind maart een informatie bijeenkomst 
geweest. Sinds die tijd zijn er door de gemeente gesprekken gevoerd over de aankoop van de 
benodigde grond. Op één eigenaar na is iedereen bereid tot verkoop van grond. In november 
hebben betrokken bewoners en grondeigenaren gehoord dat de volgende stap is dat 
vervolgonderzoeken worden uitgevoerd om het concept-ontwerp van het fietspad verder te kunnen 
uitwerken. Daarna volgen opnieuw gesprekken met de eigenaren over de verkoop van de grond. 
Weer een stap daarna – de termijn is nog niet bekend – zullen de betrokkenen een 
informatiebijeenkomst hebben over het concept ontwerp van het fietspad.  
Er zijn wegversmallingen aangebracht op de Zeeweg n.a.v. afspraken uit het verleden met de 
gemeente Harderwijk rond de das. De kwaliteit van de versmalling is slecht, de buurtvereniging 
heeft regelmatig aangedrongen op verbetering van de zichtbaarheid van de drempels, zeker in het 
donker.  
Het fietspad langs de Slagsteeg om Horst Noord met Telgt te verbinden en het vraagstuk rond de 
rotonde bij het Kasteel worden in 2020 meegenomen in het beleid van de gemeente in de 
mobiliteitsvisie. Ook hier zal de buurtvereniging de ontwikkelingen volgen. 
 
Duurzame energie 
De buurtvereniging heeft een informatieavond georganiseerd over duurzame energie. Aan de ene 
kant om te vertellen wat de ontwikkelingen zijn waar de buurt mee te maken heeft. Aan de andere 
kant om te horen wat het beeld en de mening van de buurt is. 
Landeigenaren langs de A28 hebben en overeenkomst getekend met Prowind voor 4 tot 6 
windmolens. In maart 2020 is een informatiebijeenkomst voor belangstellenden uit de hele 
gemeente. 
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Rond de het initiatief van een zonneveld aan de Schaapsdijk heeft de buurtvereniging op een 
aantal momenten laten weten bezwaar te hebben tegen deze locatie omdat het hier niet 
landschappelijk inpasbaar is. We zien liever dat eerst de daken van schuren en stallen worden 
benut.  
Daarnaast kaders gevraagd aan de gemeenteraad waaraan nieuwe initiatieven getoetst kunnen 
worden. 
 
Landschap 
Eind november is een snoeicursus georganiseerd. Doordat het budget niet rond komt laat 
‘buurtschap in het groen ‘ nog op zich wachten. In de buurt van Van den Bosch aan de 
Horsterenweg en bij de nieuwe rotonde Telgterweg zijn nieuwe bomen geplant, budget was 
beschikbaar via het Buurtplan. 
 
Recreatie 
Door verschillende omstandigheden is de fietsroute nog niet af. In 2020 kijken we verder hoe we 
daar een vervolg aan gaan geven. 
 
Plannen strand Horst 
Het Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst in januari 2019 opnieuw bij de gemeente Ermelo ter 
inzage gelegen. Het bestuur van de buurtvereniging heeft een zienswijze bij de gemeente 
ingediend. Belangrijkste thema’s die zijn aangestipt hebben te maken met geluid, de hoogte (van 
het geplande hotel), het verkeer en parkeren. 
 
Winterfeest 
In het najaar is een enthousiaste commissie van buurtbewoners, Ons Huis en de buurtvereniging 
aan de slag gegaan om het derde Winterfeest te organiseren. Om te voorkomen dat er een 
financiële strop zou ontstaan is helaas besloten om vanwege tegenvallende kaartverkoop en te 
weinig aanmeldingen voor het touwtrekken het Winterfeest niet door te laten gaan.  
 
Activiteiten 
In februari 2019 is er een Kinderdisco georganiseerd. Eind 2019 plannen gemaakt voor een 
gezellige middag in Ons Huis in 2020. De koffieochtenden zijn nog altijd vaste prik op de laatste 
vrijdag van de maand in Ons Huis. De data voor 2020 staan weer op de website.  
 
 
februari 2020, 
C. Veeningen - voorzitter    M. van Hartskamp - secretaris 
handtekening      handtekening 
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