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

12 februari 2019

Aanwezig

Hans Enderink (HE), Wim Langeler (WL), Jan Los (JL), Mariëlle Oonk (MO), Aldi Preuter (AP), Dineke Weijenberg
(DW) en Philip van Zoelen (PZ)

Afwezig

Bertus Karssenberg (BK) met kennisgeving

ONDERWERPEN
19.30 inloopspreekuur
Twee bewoners van de Reeverweg hebben zich aangemeld voor het inloopspreekuur om een plan voor
snelheidsbeperkende maatregelen in te brengen. Voorafgaand is er een tekening met een plan ingezonden.
Inwoners ervaren sinds de aanpassingen van de Reeverweg meer geluidsoverlast en trillingen (toenmalige
asfalt is vervangen door klinkers). Tevens wordt dit stuk weg als onveilig ervaren. Bewoners van de
Reeverweg zijn de afgelopen 2 jaar in gesprek geweest met de gemeente en politie. Nadat allerlei opties de
revue gepasseerd zijn, is men gekomen tot het plan om wegversmallingen met groenvoorziening te
plaatsen. Bewoners geven aan dat er financiering beschikbaar is via de gemeente.
Tevens is toegezegd dat evt. uitvoering van dit plan tegelijkertijd met plan Heideveld kan plaatsvinden.
Contactpersoon binnen de gemeente omtrent dit onderwerp is Appie Baas.
Afgesproken wordt dat PB naar het voorstel zal kijken. Streven binnen 2 weken een reactie terug te
koppelen.
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Opening
De vicevoorzitter heet iedereen welkom.
Om 20.00 uur sluit PZ aan bij het overleg en stelt zich kort voor. Het bijwonen van het overleg is om te
ervaren of hij eventueel iets zou kunnen betekenen/toevoegen aan de activiteiten van PB.
JL geeft kort toelichting over de werkwijze van PB en het overleg. De bestuursleden stellen zich kort voor.
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Vaststelling agenda
WL voegt het onderwerp glasvezel toe aan de agenda onder punt 7g.
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Mededelingen
▪ Circulus Berkel: JL geeft verslag van het gesprek met CB. Lantaarnpalen blijken nu toch onder
verantwoording van de gemeente te vallen, niet bij CB;
✓ Chicanes contract getekend;
✓ Wegbranden van onkruid moet streefniveau B zijn;
✓ Vandaag nog mails met informatie ontvangen, hier komt JL nog op terug;
✓ Blauwe reflectorplaatjes langs de Kasteelweg zullen door de gemeente worden geregeld;
✓ CB heeft toegezegd te streven naar een inloopspreekuur in Harfsen;
✓ Groen parkeerplaats Hoeflo wordt opnieuw aangelegd door CB en er komen vaste planten,
borders en verhogingen;
✓ Berken zullen weggehaald worden, deze zijn niet meer gezond.
▪ Gemeente Lochem actiepunten:
✓ 7 maart komt Geerdink kijken naar de Speeltuin Heideveld. HE vraagt naar het budget, dat is
niet geheel duidelijk. JL adviseert om een offerte te vragen, op basis daarvan kan verder
gekeken worden;
✓ De vleermuizen in het vervallen pompgebouwtje zijn bekend bij de gemeente. De eigenaar
heeft aangegeven mee te willen werken. Dit onderwerp komt later in het overleg verder aan
de orde.
✓ 3D-zebrapad zal gerealiseerd worden aan één kant van het dorp. Omdat het verkeer vanuit de
richting Epse het snelst het dorp nadert, zal het zebrapad aan die zijde geplaatst worden.
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▪

▪

▪

Vierhoeksoverleg 29 januari: tijdens het overleg zijn afspraken gemaakt en is een klein budget
vastgesteld om tot de realisatie van een, voorshands halfjaarlijks, nieuwsblad te komen. Een
tekstschrijfster is inmiddels bereid om haar medewerking te verlenen. Vrijdag 15 februari staat
wederom een overleg gepland.
Bijeenkomst Kring van Dorth 22/1: JL dankt DW voor het maken van de notulen. Het was een goede
avond waarbij diverse aandachtspunten aan de orde zijn gekomen. Met name de aandacht voor de
geluidswal aan de zijde van Bathmen. 14/2 is er een inloopavond gepand bij Boode Bathmen. Namens
PB zullen WL en HE hier naartoe gaan. MO zal de bewoners per e-mail informeren over de geplande
inloopavond.
Afgesproken is dat medio november weer een bijeenkomst met de inwoners van KvD gepland wordt.
Bijeenkomst N339 21/1: JL heeft een verslag gemaakt waarin alle reacties van omwonenden en
inwoners gebundeld zijn. Op 4 februari heeft een gesprek met provincie, gemeente Lochem, dorpsraad
Epse en PB een gesprek gehad omtrent de verkeersveiligheid van de N339.
Over de te nemen maatregelen wil de Provincie eerst intern overleg. Men is ook bezig met de
toekomstvisie 2021. Dorpsraden en gemeente Lochem hebben aangegeven mee te willen praten met
de provincie. Tevens is er aandacht voor het sluipverkeer wanneer werkzaamheden aan de A1
plaatsvinden.
Gemeente Lochem heeft een intern document teruggekoppeld met notities. De Provincie zal eind
februari e.e.a. terugkoppelen naar de gemeente, dan wordt er hopelijk meer bekend.
Voorzetje maken voor terugkoppeling per e-mail naar omwonenden.
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Notulen en actielijst
▪ Notulen 15.01.2019:
Akkoord. MO zal de notulen op de website plaatsen.
▪ Actiepunten 15.01.2019:
✓ Bericht van gemeente inzake bomenkap, vleermuizen is op de website geplaatst;
✓ Informatie Elektrip op de website geplaatst;
✓ In- en uitschrijven KvK heeft plaatsgevonden. 15 februari postadres gewijzigd;
✓ Annet Doorenweerd zal 12 maart aanwezig zijn i.v.m. A.E.D.;
✓ Planken voor de bank Pastorieplein liggen klaar bij CB;
✓ CB akkoord met taakomschrijving natuurwerkgroep;
✓ Overige actiepunten zijn bijgewerkt op de actielijst.
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Ingekomen post
▪ Zie lijst:
✓ Geen opmerkingen over de lijst ingekomen post;
✓ Huib Holsteijn heeft per email een idee over de locatie van het vervallen pompstation gestuurd, dit
idee wordt besproken. Het idee betreft de ontwikkeling van een gedenkbos. Een voorbeeld
hiervan is het gedenkbos in Neede. De aanwezigen vinden het op voorhand een mooi idee en het
is de moeite waard om verder te onderzoeken. MO zal HH een e-mail sturen met de status.
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Algemeen
▪ Plannen bestuur evaluatie/mogelijke actiepunten (vanuit 3CCC): er is nog geen besluit genomen over
de eventueel te plannen evaluatie. Belangrijk is dat inmiddels geconcludeerd wordt dat AP en DW niet
extra belastbaar zijn voor PB-taken. Zorg/de Veldhoek vraagt alle aandacht. DW zal in maart voor het
laatst deelnemen aan het bestuur van PB en zich daarna volledig inzetten voor De Veldhoek.
WL heeft aangegeven nog extra taken te kunnen uitvoeren. Besloten wordt dat WL samen met HE de
commissie groenvoorziening zal vormen.
Er komt dus een vacature binnen PB beschikbaar met het vertrek van DW. Daarnaast zijn we op zoek
naar meer bestuursleden en/of “kartrekkers” voor werkgroepen.
JL zou eventueel nog wat jongeren kunnen benaderen die betrokken zijn geweest bij het Dorpsplan.
▪ PZ geeft aan zichzelf meer te zien als kartrekker en niet als bestuurslid. Het oppakken van projecten
spreekt hem wel aan. Mede doordat PZ nog meer activiteiten buiten zijn werk om heeft. Deelname aan
het bestuur zou te veel tijd in beslag nemen, met projecten is dit nog enigszins in te delen.

2

MO

MO

MO

JL
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Commissies
a. Leefbaar Harfsen (JL/BK)
▪ Uitnodiging opgesteld door Wessel Ruiterkamp versturen naar sportverenigingen;
▪ Buitenlust blijft een gespreksonderwerp. Het overleg met de eigenaar lijkt vast te lopen. Verdere
ideeën worden besproken en door BK en JL in gang gezet.
b.
▪

Voorzieningen, zorg, A.E.D. (AP/DW)
Annet Doorenweerd zal 12 maart aanwezig zijn. De website is inmiddels bijgewerkt, de locaties waar
een A.E.D. hangt is in overleg met AD aangepast. Enige onduidelijkheid of er nu wel/niet een A.E.D.
aanwezig is bij de Haarbroekse Vijvertuin. Bij nader inzien staat het reeds op de website van PB.

c.
▪

Historie, evenementen, recreatie, toerisme (vacature)
Aandacht voor vacature voor deze commissie.

d.
▪

Natuurwerkgroep (HE)
HE en WL zullen gezamenlijk het plan Natuurwerkgroep oppakken.

e.
▪

Speeltuinen (HE)
In afwachting van plan/offerte Heideveld.

f.
▪

NLdoet (HE/DW)
HE heeft contact gehad met Taco. Op vrijdag 15 maart, de dag van NL doet, gaan alle leerkrachten
staken. De bedachte actie voor school zal dus niet plaatsvinden;
Vanuit de gemeente (Janine Dijkhuizen) wordt er wel een éénmalige actie gedaan;
Schoonmaken zal ook nog plaatsvinden;
De Veldhoek doet 16 maart mee aan NLdoet.

▪
▪
▪
g.
▪
▪
▪

h.
▪

▪
▪
▪
▪

MO

HE/WL

Energie Neutraal / Glasvezel (WL)
Nog in afwachting van Dik Brokken. Bedoeling was begin februari een datum te hebben, maar helaas
nog niets vernomen;
Bewoner van de Kasteelweg daarom nog niet geïnformeerd;
Exel is operationeel met glasvezel. Omgeving Harfsen zal 4 tot 6 weken duren, afwachten of benodigde
onderdelen tijdig geleverd worden. Het project loopt voor op schema en zal in 5 of 6 fases gereed zijn.
Public Relation | Website | Social Media (MO)
De teksten en inhoud van de website zijn dringend aan vernieuwing toe. Een aantal bestuursleden
hebben een concept tekst aangeleverd. Ten tijde van het overleg worden een aantal aanpassingen aan
de website doorgevoerd;
Homepagina is bijgewerkt. A.E.D. is up-to- date;
De aangeleverde tekst door AP/DW is prima tekst voor op de website van De Veldhoek. Voor op de
website van PB is uitgebreidere tekst gewenst; naast De Veldhoek ook zorg algemeen;
HE heeft de tekst wel klaar, zal deze z.s.m. mailen aan MO;
Postadres PB wordt vastgesteld: Gentiaan 1. MO zal het adres wijzigen op de website en bij de KvK.
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Jubileum Plaatselijk Belang 1944-2019
▪
De commissie PB is druk doende met de voorbereidingen;
▪ Namens BK doet MO nog enkele mededelingen omtrent de organisatie en ideeën. Deze worden niet
vastgelegd in deze notulen aangezien het een verrassing dient te blijven;
▪ Betekenis van het huidige logo is nog niet bekend, ook niet door navraag te doen. MO doet ter plekke
een oproep op FB, wellicht dat een inwoner informatie kan geven.
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Rondvraag
▪ Geen opmerkingen.
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AP/DW
HE
MO
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Volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op 12 maart 2019. Locatie Dorpshuus Hoeflo.
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Sluiting
JL dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Vastgesteld op 12 maart 2019

B. Karssenberg
Voorzitter

M.F.J. Oonk
Secretaris
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