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

15 januari 2019

Aanwezig

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

ONDERWERPEN

1

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
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Vaststelling agenda
Geen opmerkingen.
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Mededelingen
▪ Agenda activiteiten 2019-Ontmoetingsruimten: onlangs alle ontvangen agendapunten verwerkt in de
nieuwe agenda ontmoetingsruimten. MO heeft nog geen reactie van Hoeflo op de agenda.
▪ Punten komend gesprek met CB: 31/1 staat een gesprek gepland met CB. De volgende punten gelieve
mee te nemen op de agenda:
✓ Periodieke gesprekken in het dorp, op vaste locatie, tussen inwoners met opmerkingen en CB;
✓ Reparatie bank Pastorieplein;
✓ Verlichting;
✓ Chicanes;
✓ Groenonderhoud centrum (vrijwilligers)/rand van het dorp;
✓ Borstelen/branden onkruid;
✓ Renovatie terrein om Beatrixschool;
✓ Groen parkeerplaats Hoeflo;
✓ Bordjes even/oneven Heideveld;
✓ Status verplaatsing bakken naar Slettenhaar?
HE vermeld dat er een pilot i.o.m. met de dorpsraad, wijk en buurtbeheer in Almen is gestart. 1x per 14
dagen is er een spreekuur in het dorpshuis. Eerste conclusie is dat het werkt.
▪ Bijeenkomst Kring van Dorth 22/1: WL heeft in KvD deur aan deur uitnodigingen rondgebracht.
Inmiddels zijn er een aantal aanmeldingen binnen. 16/1 een advertentie geplaatst in Weekblad De Gids
en tevens op Facebook een evenement aangemaakt. BK zal die avond een verhaal houden. Alle
bestuursleden zullen aanwezig zijn.
▪ Bijeenkomst N339 21/1: JL heeft uitnodigingen rondgebracht aan de bewoners van de Provinciale Weg.
Ook voor dit evenement staat een oproep in Weekblad De Gids (16/1) en het evenement staat op
Facebook. WL en AP zijn verhinderd, de rest van de bestuursleden zijn aanwezig.
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Notulen en actielijst
▪ Notulen 18.12.2018:
Akkoord en vastgesteld/getekend. MO zal de notulen op de website plaatsen.
▪ Actiepunten 18.12.2018:
Bank Gerard Keessen loopt. Toegezegd dat realisatie vóór 24 mei a.s. gaat lukken;
Privacy-statement nog op de website plaatsen;
Bericht van gemeente inzake bomenkap, vleermuizen etc. delen op website PB;
Bestuursleden tekst website per commissie updaten en voor de volgende vergadering
terugkoppelen;
In- en uitschrijven KvK moet nog uitgevoerd worden;
Uitnodigen de heer Van Zoelen voor de vergadering van 12 februari;
Overige actiepunten zijn bijgewerkt op de actielijst.
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Ingekomen post
▪ Zie lijst:
Geen opmerkingen over de lijst ingekomen post;
Wessel Ruiterkamp | concept uitnodiging bijeenkomst sportverenigingen: concept brief wordt
akkoord bevonden. Datum voor bijeenkomst moet nog gepland worden, informeren bij WR of hij
11/3 beschikbaar is. Daarna uitnodigingen versturen naar de door WR aangegeven contactpersonen binnen de verenigingen.

MO

Algemeen
▪ Commissie PB 75-jarig bestaan: komt aan de orde bij punt 8;
▪ Plannen bestuur evaluatie/mogelijke actiepunten (vanuit 3CCC): dient nog aandacht aan besteed te
worden. Speerpunten er uit halen en bespreken tijdens volgende vergadering. Op agenda.

MO

Commissies
a. Leefbaar Harfsen (JL/BK)
▪ JL heeft een gesprek voorbereid met de SPAR-organisatie inzake Buitenlust locatie/Plein;
▪ De eigenaar van het pompstation Lochemseweg is enthousiast en wil graag iets van woningen of een
speeltuin op die locatie. Op actielijst.
b.
▪

Voorzieningen, zorg, A.E.D. (AP/DW)
Annet Doorenweerd uitnodigen voor PB vergadering 12 maart;
Er komt mogelijk iemand die in de commissie willen plaatsnemen. Familie Schoneveld aan de Koeleweg
schaft zelf een AED aan en is positief en zal dit met de buurtvereniging opnemen.

c.
▪

Historie, evenementen, recreatie, toerisme (vacature)
Verslag bijeenkomst bij gemeente Lochem op 15 januari wordt afgewacht.

d.
▪

Natuurwerkgroep (HE)
Meer duidelijkheid na het overleg met CB d.d. 31/1. Wordt vervolgd.

e.
▪
▪
▪

Speeltuinen (HE)
Beweegtuin valt ook onder deze commissie;
BK meldt dat de skatebaan op marktplaats is geplaatst;
Druk met werkgroep, er hebben zich nog 2 mensen aangemeld voor de commissie (woonachtig in
Heideveld), er wordt druk “gebouwd”.
Met Geerling door de bossen heen lopen en inventariseren wat de wensen van de omwonenden
Heideveld zijn;
Offertes afwachten.

▪
▪
f.
▪
▪

NLdoet (HE/DW)
Contact opnemen met hoofd van de school, de waterpomp functioneert niet goed, dit is een mooie
kluis om aan te pakken (Molkeboer?). Geerling heeft dit ook in Lochem gedaan.
Idee ontstaat om een oproep/artikel in het weekblad te plaatsen waarin opgeroepen wordt
volwassenen en/of verenigingen mee te laten doen aan NLdoet. Kinderen zetten zich al in voor het
kindercentrum.

g.
▪
▪
▪

Energie Neutraal (WL)
Eind van deze maand zal e.e.a. op papier staan;
Energie in het nieuws in Eefde;
Binnenkort zal WL aanwezig zijn bij een informatieavond in Almen. Wordt vervolgd.

h.
▪

Public Relation | Website | Social Media (MO)
Agenda 2019 van de ontmoetingsruimten is up-to-date. MO zal per heden consequent activiteiten
plaatsen op Harfsen.nl, Facebook, website etc.
Vóór de volgende bestuursvergadering zullen de leden de teksten op de website nazien en updaten en
na aanpassingen mailen naar MO.

▪
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▪

Het huidige logo van PB is verouderd en gedurende dit jubileumjaar wordt unaniem gekozen voor één
van de vier logo-voorstellen. Dit logo vooralsnog hanteren. Achterhalen waar het huidige logo voor
staat en voor het ontwerp van een definitief logo eerst met ideeën te komen en vaststellen wat
“typisch Harfsen” is.
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Jubileum Plaatselijk Belang 1944-2019
▪ De gemeente heeft zo goed als alle informatie via JL toegezonden gekregen. De paar laatste
actiepunten zijn bijna afgerond;
▪ JL/BK/MO doen kort verslag van de eerste bijeenkomst met de commissie t.b.v. het 75-jarig bestaan.
Vanuit dit overleg zijn een aantal zaken aan de orde gekomen;
✓ 75 jaar is een tussengetal. Bepalen hoe groots aan te pakken;
✓ Duurzaamheid - in combinatie met de Beatrixschool een leuke wedstrijd te organiseren?
✓ V1-raket is prominent voor Harfsen. Idee is een wedstrijd te organiseren voor inwoners om
een kunstwerk te ontwerpen met als uitgangspunt deze V1-raket. Sluitingsdatum? Het
winnende ontwerp zal daadwerkelijk geplaatst kunnen worden;
✓ Het ontwerpen van een nieuw logo door inwoners is ook als idee geopperd;
✓ Vast staat dat het niet te commercieel moet en mag worden;
✓ Eind januari komt de commissie wederom bij elkaar.
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Rondvraag
▪ BK: het 3D zebrapad zal worden gerealiseerd;
▪ Informatie Elektrip.nl op website plaatsen, zodat bewoners zijn geïnformeerd over deze mogelijkheid;
▪ Ledenlijst laatste versie mailen naar het bestuur.
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Volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op 12 februari 2019. Locatie Dorpshuus Hoeflo.
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Sluiting
BK dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Vastgesteld op 12 februari 2019

B. Karssenberg
Voorzitter

M.F.J. Oonk
Secretaris
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