Jaarverslag 2018
Datum: 16 april 2019

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Dhr. B. Karssenberg
Dhr. J. Los
Mw. M. Oonk (vanaf oktober 2018)

Vicevoorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Dhr. J. Los
Mw. D. Weijenberg
Dhr. H. Enderink
Mw. A. Preuter
Dhr. W. Langeler (vanaf april 2018)
Dhr. T. Verwoerd (tot april 2018)

Commissiesamenstelling:
Groenbeheer
Voorzieningen en Zorg
Recreatie, Toerisme, Legendes
Wonen, Verkeer, Veiligheid, Leefbaarheid
Gemeente- en Dorpsraadcontacten
PR en website beheer
Contact Hoeflo
Speeltuinen
Natuurwerkgroep
Buitengebied en digitale bereikbaarheid/
Energie

Dhr. W. Langeler, Dhr. H. Enderink
Mw. D. Weijenberg, Mw. A. Preuter
Vacature
Dhr. B. Karssenberg, Dhr. J. Los
Dhr. B. Karssenberg, Dhr. J. Los
Dhr. B. Karssenberg, Mw. M. Oonk
Mw. M. Oonk
Dhr. H. Enderink, Dhr. B. Karssenberg
Dhr. H. Enderink/Dhr. W. Langeler
Dhr. W. Langeler

AED
WhatsApp buurtpreventie
Commissie Palmpasenoptocht

Mw. A. Doorenweerd
Dhr. J. Weijenberg
Mw. I. Groot Hulze, Mw. K. Kroeze

Leden Plaatselijk Belang
Het aantal leden bedraagt per 31-12-2018:

446

Aantal vergaderingen:
10x
Bestuursvergadering
1x
Jaarvergadering
Periodiek Overleg met kernwethouder en ambtenaren gemeente Lochem.
Doorlopende contacten met kerncontactfunctionaris mw. L. van Rijn.
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Jaaroverzicht 2018
Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth wordt hierna consequent afgekort met PB.
Algemeen
In maart 2018 is Tonnie Verwoerd in de gemeenteraad gekozen. Een bestuursfunctie binnen PB was niet te
combineren met het werk als gemeenteraadslid. Tonnie komt veel dank toe voor hetgeen hij voor PB,
mede als liaison naar Hoeflo, heeft betekend.
Gedurende de lange vacatureperiode van secretaris zijn de taken door de overige bestuursleden waar
genomen.
Met ingang van oktober is Mariëlle Oonk als secretaris gestart.
Zoals ook in voorgaande vergaderingen benoemd blijft de bestuursbezetting een aandachtspunt. PB ziet
graag inwoners van Harfsen als bestuurslid en er is ook behoefte aan verjonging. De intensieve pogingen
daartoe bleven zonder succes.
Van het inloopspreekuur werd goed gebruik gemaakt. Actuele zaken werden besproken en oplossingen
konden vaak worden gevonden.
Inmiddels voldoet PB ook aan de AVG-wetgeving. Het Privacy Statement staat op de website.
In een afzonderlijk overzicht wordt verslag gedaan over de financiën 2018.
Via de eigen website werd informatie verstrekt en vanaf het vierde kwartaal 2018 worden de social media
beter benut.
Het jaar 2019 is het jaar dat PB 75 jaar bestaat. Met de voorbereidingen om dit op een gepaste manier in
dat jaar te vieren zijn in 2018 al de eerste voorbereidingen getroffen.

Voorzieningen en Zorg
Doel en gebruik
Voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp is het belangrijk dat de huidige voorzieningen in
stand blijven en liefst nog verder uit kunnen breiden. Een voorwaarde voor het in stand blijven is dat de
dorpsbewoners de bestaande voorzieningen waarderen, benutten en bewust kiezen om bij de eigen
plaatselijke ondernemers te kopen/instellingen te benutten.
Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen
Het bestuur van PB heeft destijds het initiatief genomen om de Ontmoetingsplek de Veldhoek open te
houden. De exploitatie van de Ontmoetingsplek is in een afzonderlijke stichting onder gebracht. Het PB
bestuur ziet met genoegen dat de Ontmoetingsplek steeds beter haar functie als “huiskamer” in de brede
zin vervult. Sinds eind 2018 is er iedere laatste vrijdag van de maand het Bruin Café en dit blijkt een succes.
De contacten tussen beide besturen lopen constructief.
In het afgelopen jaar heeft het stichtingsbestuur met veel energie gewerkt aan de voorbereidingen voor
een beweegtuin. Deze wordt in april 2019 gerealiseerd. Voor jong en oud in de omgeving staat deze ter
beschikking.
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Leefbaarheid
Buitenlust
In 2018 is opnieuw veel nagedacht en gesproken met verbonden partijen over een herontwikkeling van de
locatie Buitenlust. Het wordt steeds duidelijker waar mogelijkheden liggen en waar niet. De gemeente
Lochem ziet ook het dorpsbelang om met dit centrale punt verder te komen. Op wethouderniveau zijn er
ook initiatieven.
De huidige situatie is en blijft voor het hele dorp een ergernis en voor verder verval wordt gevreesd.
PB blijft werken aan het zoeken van oplossingen en betrekt daar ook de nodige deskundigheid bij.
Zodra inzichten concreter worden roept PB de werkgroep Leefbaar Harfsen weer bij elkaar.
Optimaal samen werken
In 2018 hebben een aantal vergaderingen plaatsgevonden om na te gaan waar de Protestantse Kerk,
Ontmoetingsplek de Veldhoek, PB en Hoeflo beter kunnen samen werken en elkaar kunnen versterken. Dit
heeft verrijkend gewerkt.
Tevens is tijdens dit “vierhoeksoverleg” het initiatief ontstaan om een magazine uit te brengen. Medio dit
voorjaar zal een eerste exemplaar hiervan bij alle inwoners in de bus liggen. Doel: versterking van de
onderlinge verbondenheid als gemeenschap, inzicht in wat er gebeurt.

PR
Netwerkbijeenkomsten
De netwerkbijeenkomsten bleken niet het resultaat op te leveren waarop werd gehoopt. Besloten is dan ook om
deze (voorlopig) te staken.
Boekje Hier In Harfsen
Het promotieboekje HierInHarfsen zal medio 2019 weer verschijnen. Momenteel wordt gewerkt aan een
vernieuwde versie.
Presentie Plaatselijk Belang
Het bestuur was bij veel festiviteiten en officiële momenten vertegenwoordigd.
Website en Facebook
Sinds de komst van de nieuwe secretaris wordt Facebook meer benut en ook de website is voor een groot deel
aangevuld. Aan de verdere inhoud wordt nog gewerkt.
V1
In 2018 is gepoogd de in Zutphen gevonden V1 naar Harfsen te krijgen. Deze V1 bleek bij nader inzien niet veilig en
dit plan moest dan ook, helaas, worden opgegeven.
In 2019 bestaat PB 75 jaar; er wordt een ontwerpwedstrijd n.a.v. de V1 uitgeschreven, zodat dit stuk geschiedenis
alsnog een plek krijgt in Harfsen. U leest daar binnenkort meer over.

Dorpskarakter, werken/ondernemen, Groenbeheer
De in 2017 bestelde baskets met bloemen aan de diverse lantaarnpalen in het centrum blijken een succes.
Het aangezicht van het dorp knapt er duidelijk van op.
Met betrekking tot het onderhoud van chicanes is er een afspraak gemaakt met Circulus Berkel welke zijn
vastgelegd in een overeenkomst.
Het contact met Circulus Berkel is verbeterd m.b.t. de communicatie, leefbaarheid en buitenruimte.
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Er is een natuurwerkgroep samengesteld onder leiding van Hans Enderink. De uit te voeren taken worden
binnenkort geformaliseerd.
Een aantal organisaties/instellingen uit het dorp hebben PB een gift gedaan zodat de door de heer Keesen
te produceren bank voor het plein, met aanvullende ondersteuning van PB, kan worden geproduceerd en
in mei 2019 op het plein geplaatst.
Ko Poot is druk doende de boerenkar hufterproof te maken zodat deze komende zomer weer zijn plaats in
kan nemen.

A.E.D.
Mevrouw A. Doorenweerd heeft namens Plaatselijk Belang de organisatie van de A.E.D. in het dorp en
buitengebied, voor zover die onder haar verantwoordelijkheid valt, op zich genomen. Er zijn een aantal
A.E.D.’s bijgekomen in het buitengebied. De locaties staan vermeld op de website van PB.
Ook in het afgelopen jaar heeft zij haar taak weer op de meest voortreffelijke wijze vervuld.
Mevrouw Doorenweerd aangegeven behoefte te hebben aan extra ondersteuning.

Wonen, Verkeer en veiligheid
Heideveld
Op het terrein Heideveld zijn nog steeds bouwwerkzaamheden gaande, veel woningen zijn inmiddels
bewoond. De gemeentekavels worden in 2019 verder verkocht. Er is tevens aandacht voor de directe
omgeving, aanleg speeltuin etc.
Verkeer, veiligheid
Het verkeer door en rond Harfsen blijft een aandachtspunt. Men rijdt te hard. Hierover zijn momenteel
gesprekken gaande met de gemeente Lochem, omliggende dorpen en provincie. Voorjaar 2019 worden
op de N339 korte termijnmaatregelen genomen. Over langere termijnmaatregelen wordt nog gesproken
en volgt later in het jaar meer nieuws. Een inloopavond wordt gepland.
Met de dorpsraden Laren en Epse en de gemeente Lochem is er overleg over het sluipverkeer dat de A1
mijdt. Ook daaruit komen concrete maatregelen voor 2019.
Een bewonersinitiatief aan de Reeverweg is ondersteund.
Er is ook extra aandacht voor de verlichting/lantaarnpalen i.o.m. CB.

Harfsen energieneutraal
Met Lochem Energie (Dik Brokken) wordt nog gekeken naar mogelijkheden om Harfsen
energieneutraal te krijgen. Dat is een complex traject maar de uitdagingen worden verder in kaart
gebracht. Waterkrachtcertificaten worden inmiddels aangeboden en men kan zich aanmelden door
een voorinschrijving te doen. Er zullen 100 huishoudens kunnen aansluiten op deze
waterkrachtcentrale. Namens PB neemt Wim Langeler dit onderwerp onder zich in samenwerking met
Dik Brokken.
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Speeltuinen
Er is continu aandacht voor de speeltuinen. Ook de nog te ontwikkelen (natuur)speeltuin locatie
Heideveld heeft aandacht. Dit zal voor de zomer 2019 gerealiseerd worden. Toestellen die aan
vervanging toe zijn worden vervangen.

Historie, evenementen, recreatie en toerisme en Speeltuinen
Toerisme
Er wordt gewerkt aan een fiets- en/of wandelroutes met daarin verwerkt de legendes van Harfsen. In
samenwerking met het bestuur HierInHarfsen wordt verder over over de implementatie nagedacht.
Een plan om een “Dassenburcht” te realiseren aan de rond van het dorp is vanwege te weinig
draagvlak weer ingetrokken.

Gemeente-, Provincie- en Dorpsraadcontacten
De kerncontactfunctionaris vanuit de gemeente Lochem is het eerste aanspreekpunt van PB voor
gemeentezaken. Dit was voorheen de heer Appie Baas, maar deze heeft zijn portefeuille
overgedragen aan Liesbeth van Rijn. De kernfunctionaris zet onder de inwoners levende
vragen/onderwerpen binnen de gemeente uit en koppelt terug.
Daarnaast is er periodiek overleg met de kern- en/of overige wethouders. In 2018 heeft PB
kennisgemaakt en gesproken met Eric Jan de Haan, wethouder Economie, Mobiliteit en Buitenruimte.

Buitengebied en digitale bereikbaarheid
Aanleg van glasvezel in het buitengebied is gerealiseerd. In 2019 zal e.e.a. geactiveerd worden.

Buurtpreventie WhatsApp
Johan Weijenberg heeft de WhatsApp groepen onder zijn beheer in Harfsen en vervult deze functie
met verve.

Slot
Zoals u merkt is er het afgelopen jaar in goed overleg en in goede samenwerking tussen veel mensen
en partijen veel werk verzet. En met succes. Om dit te continueren blijft een hoge mate van
betrokkenheid van de inwoners van Harfsen noodzakelijk. Een verhoging van het aantal leden is dan
ook een blijvend actiepunt. Bij het 75-jarig bestaan 500 leden ?
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