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NOTULEN ALGEMENE LEDEN- en DORPSRAADVERGADERING 
 
Datum  16 april 2019 aanvang 19.30 uur 
Aanwezig Bestuur PB en 8 belangstellenden  
  Wethouder Eric Jan de Haan en Veronique Vroege namens de gemeente Lochem 
Locatie:  Dorpshuus Hoeflo 

 

1 Welkom 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2 Opening algemene ledenvergadering door de voorzitter, dhr. B. Karssenberg 
BK meldt dat dat de paasvuren zijn afgelast in verband met de droogte, er wordt samen met gemeente gekeken naar 
mogelijkheden m.b.t. hout. 
In plaats van Liesbeth van Rijn is Veronique Vroege aanwezig samen met wethouder Eric Jan de Haan namens de 
gemeente Lochem. 
 

3 Notulen jaarvergadering 2018 
Geen vragen of opmerkingen over de notulen, deze worden vastgesteld. 

4 Jaarverslag 2018 
Aan de hand van het eerder op de website gepubliceerde jaarverslag 2018 wordt toelichting gegeven op de hoogtepunten 
van het afgelopen jaar. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 
 

5 Financieel jaarverslag 2018 
JL geeft algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten. 
De financiële doelbijdragen (jaarlijkse subsidies) van de gemeente worden o.a. gebruikt voor kosten reparaties en 
vervanging toestellen in de speeltuinen, A.E.D onderhoud en bijscholing et cetera. Contributie blijft stabiel.  
Eén van de belangstellenden stelt de vraag over de omvang van de reserves. Deze reserves zijn mede nodig om 
onvoorziene kosten op te kunnen vangen. Dit jaar bestaat PB 75 jaar, ook hier is reserve voor. Vraag is of PB voor een 
kleine vereniging niet is overgefinancierd. Volgens JL is er sprake van gezonde financiële verhoudingen gezien de 
doelstellingen en plannen van PB. 
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a. Verslag kascommissie mevr. Carola Peetoom en dhr. Jan Smale 
De kascommissie heeft vastgesteld dat de boekhouding zeer netjes is bijgehouden. Picobello! 
b. Decharge bestuur 
Advies door kascommissie om penningmeester en bestuur te dechargeren. Dit advies wordt opgevolgd. 

 
Benoeming nieuw lid kascommissie 
De heer Ko Poot is bereid toe te treden aan de kascommissie. Hiermee zal de commissie 2019 bestaan uit dhr. Jan Smale 
en dhr. Ko Poot. 
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a. Afscheid van (oud) bestuurslid Dineke Weijenberg 
Het bestuur neemt afscheid van Dineke Weijenberg als bestuurslid. In bestuurlijke kring is reeds passend afscheid 
genomen, maar het bestuur dankt haar nogmaals voor al haar inzet. Dineke Weijenberg zal zich nu vooral bezighouden 
met De Veldhoek en de Kerk.  
b. Ontvangen namen (tegen)kandidaten 
Er hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld. 
c. Verlenging bestuursperiode voorzitter met een termijn tot opvolging 
BK zit officieel bijna aan het einde van zijn termijn. Aangezien er nog geen passende vervanger gevonden is stelt het 
bestuur voor dat BK een nieuwe termijn als voorzitter aanblijft totdat er vervanging is gevonden. Aanwezigen zijn het 
hiermee eens en BK dankt een ieder voor het vertrouwen. 
d. Verkiezing Mariëlle Oonk als secretaris 
Bestuur en aanwezigen stemmen in met de aanstelling van Mariëlle Oonk als secretaris. 
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Bestuursmededelingen 
 Voorheen leek Kring van Dorth bijna op een tweede plaats te staan; dit is natuurlijk niet de bedoeling. Vandaar dat in 

januari een “kennismakingsbijeenkomst” georganiseerd is om PB meer te onder de aandacht te brengen bij de 
inwoners van KvD. Er zijn een aantal zaken aan de orde gekomen, zoals de geluidswal aan de A1, veiligheid 
Bathmen/Laren en het sluipverkeer. Medio november wordt wederom een bijeenkomst gepland. 

 Dit jaar worden korte termijnmaatregelen genomen met betrekking tot de gevaren van de N339. 60km borden zijn al 
geplaatst en er komt een extra zebrapad. 

 21 mei zal een inloopavond plaatsvinden waar de provincie een presentatie zal geven over snelheidsbeperkende 
maatregelen voor de Lochemseweg. Omliggende dorpsbesturen zijn hier ook bij betrokken en een ieder is welkom. 

 Dhr. Ko Poot informeert naar een eventueel matrixbord. De gemeente Lochem heeft een schema met daarin de 
planning van de matrixborden beschikbaar. Het zelf aanschaffen van een snelheidsmeter kost ca. 2K. In Laren hebben 
ze er een in eigen bezit. 

 In hoofdlijn moeten verhogingen bij kruising en chicanes zoals aan de Vordenseweg bijdragen aan 
snelheidsbeperking. 

 Gemeente Lochem heeft akkoord gegeven voor snelheidsbeperkende maatregelen aan het eerste deel van de 
Reeverweg. Mogelijke aanpassingen aan het tweede deel worden nog onderzocht. 

 Veiligheid van de kinderen staat hoog in het vaandel. Er komt een zebrapad (helaas geen 3D). Er zijn bijna geen 
vrijwilligers te vinden die als klaar-over willen assisteren, dus het zebrapad is echt een must! 

 
Toerisme & recreatie 
 Fiets- en wandelroutes worden binnenkort vernieuwd; 
 PB denkt mee met gemeente Lochem, hoe kan Harfsen beter op de kaart komen. 
 HierInHarfsen wordt/is weer nieuw leven ingeblazen; doel is om dit in stand te houden! 
 
Buitenlust 
 Reeds (te) lang mee bazig, maar tot op heden geen nieuws te melden. 
 
Ideeën inwoners 
 Er is een idee ingebracht om een herdenkingstuin/-bos te ontwikkelen op een stuk grond in de gemeente. 

Gesprekken met de eigenaar van het stuk grond moeten nog plaatsvinden, maar de locatie zou zich hier voor lenen. 
Deze plek zou een plek moeten worden waar bijzondere momenten en gebeurtenissen plaatsvinden en/of herdacht 
kunnen worden. Uiteraard moet dit binnen bepaalde lijnen plaatsvinden. Komt verder aan de orde bij aanpak 
centrum Harfsen. 

 
Beweegtuin 
 Opening van de beweegtuin zal 11 mei 2019 on 14.30 uur plaatsvinden in het bijzin van de oudste bewoonster van De 

Veldhoek en de jongste leerling van de Beatrixschool. 
 
24 mei | 75-jarig bestaan PB 
 Momenteel wordt veel aandacht besteed aan het jubileum. Vooral in deze tijd is het bijzonder dat een vereniging als 

PB nog bestaat. Tijdens deze gelegenheid zal de uitslag van de V1-ontwerpwedstrijd bekend worden gemaakt. PB 
spreekt dank uit aan familie De Jonge die het stuk land ter beschikking wil stellen. Tijdens de viering van 75 jaar 
vrijheid zal het V1-monument hopelijk onthuld gaan worden. 
Tevens is het doel in 2020 een boek uit te brengen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. 
25 mei om 14.30 uur begint het officiële gedeelte en receptie. In de avond zijn alle leden van PB uitgenodigd om het 
jubileum samen te vieren. 

 
Duurzaamheid 
 Binnenkort meer informatie op de website met meer nieuws omtrent dit onderwerp. 
 Er komen vragen binnen inzake asbestverwijdering, echter is er weinig informatie over te vinden. Mogelijk PB inzetten 

voor bemiddeling? 
 
A.E.D. 
 Bedoeling is het aantal A.E.D.’s uit te breiden, waarvan wenselijk is nog een bij het steunpunt te plaatsen. Hier hangt 

uiteraard een kostenplaatje aan. 
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Bloembaskets, tent, woningen etc. 
 In het dorp worden de bloembaskets wederom netjes onderhouden. 
 M.b.t. de tent welke in het bezit is van PB dient nieuw zeil gemaakt te worden. 
 Er zijn nog enkele percelen op Heideveld te koop, hopelijk worden deze z.s.m. verkocht. 
 Whatsapp Buurtpreventie; 17 april zal overleg plaatsvinden in De Veldhoek, beheerders van alle buurtapps zijn 

uitgenodigd. 
 Voorzitter heeft goed nieuws n.a.v. nieuwe inwonersstatistieken per 01.01.2019. Inwonersaantal Harfsen is 

toegenomen met 54 en Kring van Dorth met 5. Dit zijn mooie berichten!! 
 

  
10 Rondvraag 

 Paasvuren zullen niet plaatsvinden i.v.m. brandrisico. Hoe om te gaan met al het brandhout? Er wordt nagedacht over 
een gezamenlijke oplossing, wordt vervolgd. 

 Wanneer worden de Hanging Baskets geplaatst? Eind mei. Het verzoek om deze wat meer te verdelen t.o.v. vorig 
jaar. PB zal opnemen met Hans Enderink. 

 Milieustraat; gebruikers snappen niet hoe e.e.a. werkt. Is het mogelijk borden te plaatsen? Volgens andere 
aanwezigen staat informatie prima aangegeven. Men dient de website van Circulus Berkel te raadplegen.  

 Ko Poot meldt dat de boerenkar op de helft is van herstelwerkzaamheden. 
 

11 Sluiting 
Tot zover de Algemene Ledenvergadering, voorzitter bedankt alle aanwezig en sluit de vergadering. 
 
 
 

 Opening dorpsraadvergadering 
 

12 Opening dorpsraadvergadering (voor alle inwoners Harfsen-kring van Dorth) 
Voorzitter heet alle aanwezigen (nogmaals) welkom en geeft het woord aan wethouder Eric Jan de Haan. 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualiteiten / discussie 
 Wethouder Eric Jan de Haan stelt zich kort voor aan alle aanwezigen. Zijn betrokkenheid bij PB betreft voornamelijk 

politieke zaken. Een hoeveelheid punten zijn al aan de orde gesteld door de voorzitter. Wethouder is op het moment 
druk met de kadernota; als college ambities bepalen  en de begroting in het najaar. 
Als college “on tour” zijn in Harfsen enkele punten opgevallen.  Het verslag staat in de kadernota vermeld.  
EJdH houdt zich met name bezig met Recreatie & Toerisme. Economische agenda, preventie e.d. zijn ook aan de orde. 
Hieronder worden nog een aantal actuele zaken genoemd: 
 Schoon-heel-veilig  m.b.t. buitenruimte, extra vermeld in kadernota. Er dient een inhaalslag gemaakt te 

worden i.v.m. achterstallig onderhoud. Invoeren structureel onderhoud. 10% van de begroting wordt 
gereserveerd voor dit aandachtspunt.  
Het is van belang efficiënt om te gaan met openbare ruimte en kosten.  
IBOR: verantwoording bij de kernen neerleggen, in overleg met Circulus Berkel. Basisniveau neerleggen en 
keuzemogelijkheid geven. Gesprek met PB is gewenst, hoe aan te pakken. 

 Infrastructuur N339: continue maatregelen nodig. Een zebrapad is aanwezig. Met een stuk communicatie, 
opvoeding en elkaar aanspreken blijft aandachtspunt. 
Gemeente Lochem wil meedenken. Wellicht een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) het verkeersgedrag 
laten controleren ter plaatse. Inzet van politie blijft lastig; zij maakt keuzes en door onderbezetting bijna niet 
mogelijk om te posten met enige regelmaat. 
Mogelijk terug te gaan naar 1 fietspad? Het oude fietspad is nog aanwezig onder de huidige weg. 
Aanrijdtijd ambulances is langer, dit wordt met hulpdiensten afgestemd en zou een doorslaggevende rol kunnen 
hebben in het maken van een keuze. Zelfs busmaatschappijen hebben zeggenschap i.v.m. dienstrooster. 

 Gebiedsontsluitingsweg Harfsen-Epse is een ouder rapport. Dit komt niet overeen met het huidige rapport. 
 EJdH zal aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst 21 mei 2019. 
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Rondvraag 
 Eikenprocessierups: geïnformeerd wordt hoe er met deze plaag wordt omgegaan (Heideweg).  

Bestrijding vindt alleen binnen de bebouwde kom plaats.  
 Stormschade: gevraagd wordt hoe het zit met de aansprakelijkheid wanneer een tak van een boom is afgeknapt door 

storm en buiten privégrond terecht komt. Feit is dat boomeigenaren onderhoudsplicht hebben. 
 Buitenlust: men informeert welke kant het op kan gaan met de locatie Buitenlust. EJdH meldt dat er positieve 

ontwikkelingen zijn. Gemeente kan sociaal ondernemen. Juridische positie is dat de grond iemands eigendom is. 
JL geeft toelichting op de doorrekening. 
EJdH/gemeente is in gesprek met partijen, echter ligt er nog geen concreet plan, dit is afwachten. Wel is inmiddels in 
beeld waar de “pijn” zit. 

EJdH sluit af en bedankt het bestuur, spreekt lof uit voor alle inzet. Beperkte opkomst is jammer, gehoopt wordt op meer 
animo volgend jaar. 
 

15 Sluiting 
Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en aandacht en sluit de vergadering. 

 

 

Vastgesteld tijdens de vergadering van 5 november 2019 

 

 

B. Karssenberg                                                              M.F.J. Oonk 
Voorzitter       Secretaris 


