BESTUUR PLAATSELIJK BELANG HARFSEN/KRING VAN DORTH
NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING DD. 16 APRIL 2018

Aanwezig: Hans Enderink, Bertus Karssenberg, Wim Langeler, Jan Los, Aldi Preuter, Tonnie
Verwoerd, Dineke Weijenberg.
Afwezig: Monique Brokken.

Inloopspreekuur: Hiervoor is uitgenodigd de heer Dik Brokken. Dik praat ons bij over
LochemEnergie. In de gemeente lopen momenteel meerdere activiteiten, zoals “Groen is
doen” en de “postcode-roos” in Eefde. De laatste betreft het gebruik van
waterkrachtenergie/zonnepanelenpark. Eigenaren van een huis, waarvan het dak niet
geschikt is voor panelen, kunnen door de aankoop van een certificaat, met gegarandeerd
rendement, profiteren van de financiële voordelen van groene energie.
Men heeft geprobeerd samenwerking te zoeken met woningbouwverenigingen; helaas is dit
voor Harfsen niet gelukt.
Oplaadpalen voor electr. auto’s is ook een onderdeel van LochemEnergie. In Harfsen zijn nog
geen palen geplaatst. De kosten van plaatsing dalen bij veelvuldig gebruik. Dik zal ons
informeren over de kosten/batenverhouding. Voor P.B. is het geen verdienmogelijkheid.
Een vraag van Dik: Mag voor het schriftelijk benaderen van de bewoners van de “rode
daken” het logo van P.B. gebruikt worden? Geen bezwaar, wel de tekst in overleg. Alle info
wordt gepubliceerd via de website.
Met de Beatrixschool (Taco Houkema) is contact over een educatief project genaamd “Zon
op school”. Hiervoor worden nog commissieleden gezocht.

1. Om ongeveer 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. De agenda wordt akkoord bevonden.
3. Er zijn geen mededelingen.
4. De notulen worden akkoord bevonden en ondertekend.
5. Ingekomen post: - Peter van Heek (D.K.K.) wil graag op termijn een gesprek met P.B.
- Nieuwsbrief glasvezel: Stand van aanmeldingen is momenteel 31/19, 50% is minimum.

6. a – b – c: Leefbaar Harfsen (omvat de commissies veiligheid/verkeer/werken en
ondernemen/dorpskarakter)
- Er zijn goede gesprekken geweest met de familie Mentink (buren Spar) en de heer
Kamphuis (eigenaar van bakkerij Kuyper) over de in vulling van het dorpshart. Ook de heer
Van der Kaaden en het Sparconcern zijn met elkaar in gesprek. Voorzichtigheid is geboden,
er moet vooral niets geforceerd worden. De plannen staan nu even in de wachtstand.
6 d: Buitengebied, glasvezel:
-

Aanmeldingen lopen goed. In de komende week wordt een overzicht gemaakt van
de gebieden, die nog niet aangemeld zijn .

6 e: Voorzieningen/zorg:
-

Mevrouw Doorneweerd wordt uitgenodigd voor de vergadering van juni.

6 f: Historie/evenementen/recreatie/toerisme:
-

Tonnie Verwoerd gaat ons helaas verlaten. Door zijn functie in de gemeentepolitiek
kan hij helaas geen bestuursfunctie meer bekleden. Hij blijft wel betrokken bij PB
facebook. In de ledenvergadering zullen we officieel afscheid van Tonnie en Monique
nemen.

6 h: Natuurwerkgroep:
-

Moeilijk om leden voor de werkgroep te vinden. Hans blijft proberen.

6 i.: Speeltuinen:
-

Over de plannen voor een nieuwe speeltuin in het Heideveldproject heeft Hans
contact met de gemeente Lochem. Er wordt gesproken over speeltoestellen op
natuurlijke basis (“Torenmolen”). We horen meer, als de plannen wat concreter zijn.

6 j. N.L.-doet:
-

De kinderen zijn zeer enthousiast aan het werk geweest. Er is heel veel afval
verzameld, de tuinen om de school zijn verzorgd, er zijn bloembollen geplant, enz. Als
afsluiting was er een “pannenkoekenfestijn, samen met de bewoners van de
Veldhoek.

7. Gebruikersovereenkomst Circulus Berkel.
- Er wordt nog steeds gezocht naar een veilige oplossing voor het onderhoud van de
chicane. Contract is nog niet akkoord en zal moeten worden aangepast.

- De pomp op het plein is weer gerepareerd.
8. Mail Spectrum betr. Intervisiebijeenkomst: Deze is bestemd voor De Veldhoek.
9. Overdracht taken Tonnie Verwoerd.
- Activiteiten-agenda: Alle activiteiten staan genoteerd, maar er moet toegezien worden op
het vervolg. Tonnie gaat op zoek naar een vervanger.
- Bewoners Schoolt/Kring van Dorth: Tonnie zal een concept-uitnodiging aan Jan en Bertus
sturen.
- Overleg met Jong Harfsen: Er is bericht van het bestuur, dat zij eigenlijk niet zitten te wachten
op contact met P.B. Tonnie zal nogmaals duidelijk maken wat onze bedoeling is en hen weer
uitnodigen. Eventueel bezoeken wij Jong Harfsen!
- Contactpersoon Hoeflo: Staat nog even “in de week”. Wordt vervolgd.
10. Ommetje Harfsen.
- Hans neemt contact op met Janneke Zoetbrood. Piperom: Het verhaal is klaar. Het wachten
is nu op de wandelroute (natuurwerkgroep).
11. Zie commissies.
12. Nieuwe bestuursleden.
- Dit is een punt om te bespreken op de e.v. ledenvergadering. Gaan we naar “kortdurende
commissies” met projecten? Er komt een advertentie in de gids voor de functie van secretaris
13. Ledenvergadering.
- We starten om 19.45 uur, pauze om 20.45 uur. Na de pauze (21.00 uur) een aansprekend
onderwerp. Appie Baas uitnodigen.
14. Heideveld.
- Er is wel voortgang, maar de vrije sectorbouw stagneert. Er is wat gedoe over goedkeuring
van tekeningen. Jan en Bertus nemen binnenkort contact opgenomen met de heer Van der
Wee (gemeente Lochem).
Rondvraag.
-

Hans:
De werkgroep “Onderhoud plantsoenen” bestaat inmiddels uit ongeveer 15 personen.
A.s. woensdag is de eerste “schoffeldag”.
Bertus:

Er zit nog geen schot in de reparatie van de boerenkar.
Voor de bank op het plein (project van de heer Keessen) zijn alle Harfsense
verenigingen aangeschreven met de vraag, of zij een donatie willen doen.
Over het onderhoud van de bloembakken neemt Hans contact op met de heer
Voskamp.
Aanvraag aandeel opbrengst rommelmarkt Hoeflo: te bespreken op de volgende
vergadering.

