
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang-Kring van Dorth 

Eerste Deel kennismaking met kernwethouder Eric-Jan de Haan 

Datum  10 juli 2018 

Aanwezig Bertus Karssenberg, Jan Los, Aldi Preuter, Dineke Weijenberg, Wim Langeler en Hans Enderink 

namens de vereniging Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth. 

 Eric Jan de Haan, Appie Baas en Liesbeth van Rijn namens de gemeente Lochem. 

 

 ONDERWERPEN 
 

ACTIE 

1 Recreatie & Toerisme 
De gemeente gaat dit najaar aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe visie op recreatie & 
toerisme. 
 

 

2 Onderhoud openbare ruimte, Circulus Berkel Buitenruimte 
Bertus Karssenberg merkt op dat een melding van een kapotte lantaarn niet adequaat is opgepakt. 
In het plan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) worden kwaliteitsniveaus onder de loep 
genomen. (18.10.2018 bijeenkomst voor dorpsraden) 
 

 

3 PostNL 
In een deel van Gelderland heeft PostNL haar brievenbussen in het buitengebied weg gehaald, en 
zal dat ook in Oost en Noord Gld doen. Alle bewoners ontvingen al een brief van PostNL. 
 

 

4 Faciliteren van de dorpsraden door de gemeente 
Jan Los vraagt naar de context, de inbedding van dorpsraden in gemeentelijke beleid en kader, 
zodat facilitering zo goed mogelijk kan gebeuren.  
Niet 1-2-3 is deze inbedding bij wijze van vruchtbaar zaaibed te realiseren, veel meer zal afhankelijk 
van wens, van vraag een zoektocht starten. En gezamenlijk zoeken van gemeente en dorpsraad 
komt steun en succes ten goede! 
 

 

5 Situatie Buitenlust / Spar 
Op dit moment is stand van zaken rondom de locatie Buitenlust, als de Spar locatie onduidelijk. 
Plaatselijk Belang pleit voor herontwikkeling van het totaalperceel. Er wordt contact gezocht met de 
heer Koopmans, vastgoed Spar. (2e helft augustus reactie van ontwikkelaar via Chr. Koopmans) 
 

De Haan 

6 Verkeersveiligheid 

• Ervaring leert dat op de Lochemseweg binnen de bebouwde kom door automobilisten te hard 
wordt gereden. Vraag aan de verkeersexperts is om de situatie te analyseren en eventueel een 
voorstel voor snelheid remmende maatregelen te doen. 

• Het lopende overleg over de onveilige verkeerssituatie aan de Reeverweg – in samenhang met 
ontwikkeling nieuwbouw Heideveld – krijgt vervolg. 

 

Schultz/Pol 

7 Nieuwbouw Heideveld 

• De vindbaarheid van woningen in de vrije sector Heideveld is via internet onvoldoende. Bertus 
Karssenberg adviseert aan Funda te koppelen. Verder signaleert hij dat de welstandscommissie 
preadvies bij regelmaat afwijst. 

• Aan de rand van de singel/bosstrook komt een natuurlijke speeltuin, en in de singel 
waarschijnlijk een ‘speelaanleiding’ van natuurlijke materialen. 

 
 
 
 

Vd Wee 



 
8 Collegeprogramma 

Plaatselijk Belang adviseert in het nieuwe collegeprogramma de onderwerpen ‘recreatie & 
toerisme’ en ‘asbestsanering’ op te nemen. Eric-Jan de Haan nodigt inwoners van Harfsen uit om 
contact te zoeken over de thema’s die aandacht behoeven in het nieuwe collegeprogramma. 
 

 

9 Plaatselijk Belang 
De dorpsraad is op zoek naar nieuwe leden, die zich willen inzetten voor Harfsen, m.n. naar een 
nieuwe secretaris. Wendy Goodin van de vrijwilligerscentrale kan goed advies geven. Liesbeth van 
Rijn zal met Hugo Schoute van S.W.L. contact opnemen over het werven van nieuwe leden. (evt. 
referentiestrategie) 
 

Los / Van 
Rijn 

10 Afspraken 

• Ieder halfjaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de leden van het dorpsraadbestuur, de 
kernwethouder en de ideeënmakelaar; in beginsel in de maand november en de maand mei. 
Tussentijds overleg is altijd mogelijk en van harte welkom! 

Van Rijn 

 

 

Tweede deel, zonder wethouder en ideeënmakelaars 

Lopende bestuurszaken 

Annet Doorneweerd (AED) zal uitgenodigd worden voor de augustusvergadering. Dik Brokken (Lochem energie) 
voor de vergadering in september. 
 
Ommetje Harfsen. Bertus zal de activiteiten weer oppakken. Mogelijk in combinatie met de natuurwerkgroep. 
 
Voor de glasvezel in het buitengebied gaat in augustus de schop in de grond. 
 
Voorzieningen en zorg. Binnenkort is er een gesprek met de heer Bram van Riezen van de gemeente Lochem 
over het beleidsmatige deel. Er worden voorbereidingen getroffen voor de opening van een Bruin Café een keer 
in de maand in de Veldhoek. 
 
Opbrengst rommelmarkt Hoeflo: we doen een aanvraag voor zijstukken aan de tent. 
 
Volgende vergadering: 28 augustus 2018. 
 
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 oktober 2018. 
 
 


