NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB)
Datum

9 oktober 2018

Aanwezig

Hans Enderink (HE), Bertus Karssenberg (BK), Wim Langeler (WL), Jan Los (JL), Mariëlle Oonk (MO), Aldi Preuter
(AP)

Afwezig

(met kennisgeving) Dineke Weijenberg (DW)

ONDERWERPEN

ACTIE

Inloopspreekuur
Een bewoonster van de Sleedoorn/Sporkehout heeft zich gemeld met parkeerproblemen in de wijk.
Inmiddels is het parkeren een dagelijks probleem. Deze bewoonster overhandigt een plattegrond van de
situatie en stelt voor een aantal groenstroken te gebruiken om extra parkeergelegenheid te creëren.
Buurtbewoners staan hierachter.
Dit onderwerp is eerder aan de orde geweest, toen werd e.e.a. tegengehouden door een buurtbewoner,
echter is deze persoon inmiddels verhuisd.
In een gesprek met Liesbeth van Rijn opnemen.

JL/BK
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Opening
De voorzitter heet iedereen welkom in deze nieuwe samenstelling.

2

Vaststelling agenda
Geen opmerkingen of aanvullingen op de agenda.
Kennismaken met nieuwe secretaris, Mariëlle Oonk
▪ Alle bestuursleden stellen zich kort voor;
▪ Nieuwe e-mailadressen: voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl,
penningmeester@plaatselijkbelangharfsen.nl en secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl zo snel
mogelijk op website vermelden en doorgeven aan betrokken instanties. Gemeente Lochem en andere
verbonden partijen mailen dat alle post naar secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl verzonden wordt.
MO heeft 12 oktober om 10.30 uur een afspraak met de Monique Brokken om werkzaamheden,
adressenbestanden en informatie over te dragen;
▪ Taak-/rolverdeling MO: secretaris, beheer website/social media, registreren/communiceren
inkomende post, notulen, actielijsten, etc. adresbestanden nog tijdelijk bij Monique;
▪ Bruikleenovereenkomst: om haar werk goed uit te kunnen voeren heeft PB aan MO een tablet ter
beschikking gesteld en hiervoor is een bruikleenovereenkomst opgesteld. Deze wordt ter plaatse in
tweevoud ondertekend door JL en MO.
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Mededelingen
▪ Voortgang AVG: MO deelt een concept van het Privacy Statement uit. Deze zal na akkoord-bevinding
op de website geplaatst worden;
▪ V1-raket: BK heeft contact gehad inzake de gevonden V1-raket in Zutphen. Omdat er springstof en
andere gevaarlijke gifstoffen aangetroffen zijn is het niet mogelijk deze naar Harfsen te halen. BK zal
verder kijken, mogelijk dat er in Duitsland een exemplaar te vinden is. Dit zou een mooie toevoeging
zijn aan Harfsen;
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MO

BK

▪

▪
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Verslag Hoeflo-Kerk-PB-Ontmoetingsruimte:
In het laatste overleg is de gedachte geopperd om tot een overkoepelend nieuwsorgaan voor Harfsen
te komen. Belangrijk is eerst vast te stellen wat de kaders c.q. voorwaarden zijn voor het aanleveren /
inbrengen van items voor zo’n publicatie. PB zou hierin de lead moeten nemen. Los van de inhoud, hoe
kan PB dit goed stroomlijnen? Eén contactpersoon per vereniging, groep of instantie ? Standaard
format voor een max. aantal woorden aanleveren dat men in kan vullen. Coördinatie en verwerking
voor nieuwsblad centraal houden bij PB. Later via website communiceren?
SV Harfsen: het is langere tijd geleden dat deze club PB heeft benaderd, maar verder niets mee
gecommuniceerd. PB kan geen actie ondernemen. BK zal Ruiterkamp bellen en informeren naar hun
verwachtingen. Indien voor eind 2018 geen bericht, dan moeten we constateren dat de voor ons
beoogde overkoepelende taak zo niet ingevuld kan worden.

Notulen en actielijst
▪ Notulen 28.08.2018: akkoord, vastgesteld en getekend, op website plaatsen;
P1-6.c ter informatie: 14 oktober vanaf 16.20 uur is de film over het “Maatjes-project” te zien op TV
Gelderland en wordt ieder uur herhaald;
P1-6.d Arjan Meijerink weet niets van een fietsroute. BK is ver gevorderd met de route;
P2-6.e DW al contact gehad met Dik Brokken? Zo niet, dan zal WL contact opnemen;
P2-6.h HE wacht op een automatische e-mail van NLdoet, daarna beslissen hoe hiermee om te gaan;
▪ Notulen 10.07.2018: na wat samenvoegingen en aanpassingen akkoord, vastgesteld en getekend; op
de website plaatsen.
Ingekomen post
▪ Zie lijst;
▪ Er is een bericht binnengekomen van een inwoonster die informeert of er waarschuwingsborden voor
overstekende egels geplaatst kunnen worden. Bespreken met Liesbeth van Rijn.
▪ JL en BK zijn aangemeld voor 16 oktober ”Visie op gebied van recreatie en toerisme”;
▪ “Een boom een verhaal…” interessant om nader te bekijken;
▪ BK leest een e-mail voor van Circulus Berkel/SWL inzake het groen en de plantenbakken
bij Slettenhaar aan de Lochemse weg (chicanes). Discussie is het bewateren van het groen en de
veiligheid van de groenverzorgers. BK spreekt zorg uit over de veiligheid van deze verzorgers en
informeert naar mogelijkheden om het veiliger te maken tijdens werk in uitvoering. Opties zijn een kar
met pijlen en/of tijdelijk een richting afzetten. HE heeft nog niets vernomen van Circulus Berkel en zal
de eerder verzonden mail (betreffende veiligheid en onderhoud) aan CB nogmaals versturen.
Contract opstellen met CB.
▪ Extra punt: IJsbaanvereniging. Het clubgebouw wat er nu staat is erg oud en in het dak zit asbest
verwerkt, waardoor het verwijderen ervan kostbaar wordt. De gemeente kan hier vooralsnog niets in
betekenen. JL oppert het idee te inventariseren in de buurt wie nog meer asbestproblemen heeft,
mogelijk gezamenlijk laten verwijderen? Contact opnemen met Erwin Haarman.
Commissies
a. Leefbaar Harfsen (JL/BK)
▪ Spar vestiging Harfsen heeft een nieuwe exploitant sinds het vertrek van de oude eigenaar. JL zal een email versturen om overleg inzake Buitenlust weer op te starten. Arno Vrielink is de nieuwe eigenaar van
Spar. Afspraak maken om kennis te maken.
BK heeft namens PB en Steunpunt Harfsen bloemen gestuurd.
AP meldt dat er bij de kassa (extra) geld gepind kan worden nu het pinapparaat weg is;
Er is een nieuw plafond geplaatst in de Spar. Over het algemeen verder positieve berichten en de heer
Vrielink blijkt zeer klantvriendelijk.
▪ Heideveld: onlangs een gesprek met de gemeente gehad. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat er een
aantal mensen een optie op een perceel hebben/hadden zonder einddatum, waardoor andere
geïnteresseerden niet konden reageren op de woningen. Optie is nu begrensd en er kan weer
ingeschreven worden;
De bouw gaat nu op korte termijn verder. Het bleek een misverstand dat er 1 parkeerplaats per
alleenstaande woning zou komen, er worden 2 parkeerplaatsen per woning gerealiseerd;
Percelen staan eindelijk op Funda.nl;
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Vervolg Heideveld: JL/BK hebben een goed gesprek gehad met de stadsarchitect. Eerder werd er
miscommunicatie ervaren. Er komen aanvullende richtlijnen op de website, waardoor minder kans is
op niet te realiseren wensen en irritaties;
Probleem van de aangrenzende bomen die het gebruik van zonnepanelen (ver) hinderen ook
besproken.
Nu er bouwactiviteiten zijn zal er ook glasvezel gelegd worden.
Hoe verder?
Buitenlust blijft een lastige kwestie. Spar kan een vehicle zijn.

b.
▪

Buitengebied glasvezel (WL)
WL meldt dat de aanleg voorspoedig verloopt en dat er weinig klachten zijn. Over de afwerking van
werkzaamheden zijn de meningen verdeeld.

c.
▪

Voorzieningen, zorg, A.E.D. (AP/DW)
Zie bijlage van DW met overzicht reacties n.a.v. A.E.D.
Dient er nog 1 A.E.D. bij te komen?
Het is wenselijk Kring van Dorth meer bij deze zaken te betrekken. HE geeft aan dat bewoners van KvD
meer richting Bathmen trekken dan naar Harfsen. Contact opnemen met de contactpersonen van KvD.
Verslag gesprek DW 4 oktober: DW heeft aangegeven per 1 maart 2019 te stoppen als bestuurslid van
PB. Zij zal nog wel betrokken blijven bij de Veldhoek.
HE weet mogelijk een kandidaat, HE en BK kennismaking plannen.

▪

d.
▪

▪

▪

e.
▪

f.
▪

▪

BK

HE/BK

Historie, evenementen, recreatie, toerisme (vacature)
Wagen op het plein terugplaatsen op dezelfde plek heroverwegen. In het verleden was dit het
startpunt van een wandelroute. Invulling van het plein met bijv. de wagen, de nog te maken bank of
een praatpaal die het verhaal vertelt van De Piperomp.
Bloemenpracht langs de Lochemse weg zou niet geheel goed hangen, maar na controle heeft HE niets
bijzonders opgemerkt. Er is toentertijd besloten de bloemen alleen in de 30km-zone te plaatsen.
Uitbesteden van bewatering van de bloembakken kost € 250,- per jaar en gebeurt eens per 2 weken.
De ondernemersvereniging heeft 1 jaar meebetaald. Er is een contract afgesloten voor 3 jaar voor
hetzelfde bedrag per jaar. Zij willen ook in de toekomst bijdragen.
Bank Gerard Keessen: het is HE nog niet gelukt GK te pakken te krijgen inzake de bank voor op het
plein. Doel is dit te realiseren vóór het 75-jarig bestaan. JL meldt dat een deel van het geld toegezegd
door betrokken verenigingen ontvangen is. Actie!

HE

Natuurwerkgroep (HE)
HE meldt een aantal potentiële kandidaten voor de nog te vormen natuurwerkgroep.
HE heeft behoefte aan een duidelijke omschrijving van de verwachtingen, zodat e.e.a. goed
gecommuniceerd wordt naar de werkgroep. Komt bij de komende bespreking over de
bestuursstructuur terug.

HE/AP

Speeltuinen (HE)
Zeer positieve berichten over de speeltuin(en). De skatebaan is door Schoneveld uit elkaar gehaald en
schoongemaakt. 10 oktober wordt de sleuf dichtgemaakt.
AP informeert wanneer het hek bij de speeltuin gesloten moet worden, zij heeft een sleutel. Er bestaat
onduidelijkheid over de andere 2 sleutels, Geert en André hebben deze overgedragen aan het nieuwe
bestuur;
Heideveld: onlangs heeft een bijeenkomst plaatsgevonden en HE heeft gesproken met Hugo Schouten
van Welzijn.
De gemeente heeft toegezegd een budget beschikbaar te stellen voor een speelplek voor Heideveld.
Het is van belang een werkgroep te vormen, taken toe te wijzen en informatie op te vragen bij de
gemeente. Besloten wordt eerst in Lochem een natuurspeelplek te bekijken. PB moet e.e.a. goed
kunnen verantwoorden naar de gemeente. JL zal bij Jop van der Wee informeren.

JL
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g.
▪
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NLdoet (HE/DW)
Medio januari 2019 oppakken.

HE/DW

Punten van de agenda van 28 augustus
▪ Bestuursstructuur/samenstelling/taakverdeling en speerpunten komende periode/hoe verder (JL) zijn
vraagstukken. Hieronder vragen die PB zichzelf moet stellen:
- PB effectief?
- PB aantrekkelijk voor nieuwe mensen?
- PB met kleiner bestuur, meer gaan werken met werkgroepen?
Besloten wordt een vergadering dit onderwerp te organiseren. BK heeft iemand beschikbaar voor 2 à 3
uur via de Lochemse Uitdaging die hierin kan begeleiden. Op een dinsdagavond plannen, zodat alle
bestuursleden aanwezig kunnen zijn.
Jubileum Plaatselijk Belang 1944-2019
▪ In 2019 bestaat PB 75 jaar en dat is reden om dit te vieren, of iets bijzonders te doen.
Oprichtingsdatum is 24 mei 1944;
▪ Archief erop naslaan voor foto’s en zijn er overzichten aanwezig van alle bestuursleden en voorzitters?
Nagaan oud archief;
▪ Voor creatieve ideeën evt. bureau Fit-Art (Anita Kunst en Tineke Posthumus) inschakelen? BK zal
contact opnemen voor informatie.
Rondvraag
▪ HE: Mogelijk nieuw bestuurslid al bij zaken betrekken? Bestuur wil eerst dat er een gesprek met hem
wordt gevoerd alvorens hem ergens bij te betrekken;
▪ BK: stelt voor om weer eens een feestavond te organiseren;
▪ MO: actielijst gewenst? Bestuur vindt een actielijst wenselijk en wordt per heden ingevoerd;
▪ Verder geen opmerkingen.
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Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 13 november 2018, zelfde tijd en locatie.
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Sluiting
BK dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
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