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

03 november 2020 aanvang 20.00 uur

Aanwezig

Bertus Karssenberg (BK), Jan Los (JL), Aldi Preuter (AP), Hans Enderink (HE) , Wim Langeler (WL) en Deodata
Strookappe (DS) Afwezig met kennisgeving: Ischa Koning (IK).

ONDERWERPEN
1

Opening
Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. HE gaat notuleren.

2

Vaststelling agenda
Agenda is vastgesteld

3

Mededelingen/Algemeen
Ontwikkelingen gemeente: JL heeft overleg gehad met John de Kruijff, nieuwe unit leider van Circulus Berkel over
de begraafplaats Almen. Er is een extra budget voor de begraafplaatsen van € 20.000,- Er is een onderzoek
geweest over het toekomstperspectief van de begraafplaatsen van de gemeente Lochem. In feb. mrt 2021 wordt
hier meer over bekend.
.
Notulen en actielijst
Notulen vastgesteld. (één woord wordt aangepast bij Commissies: punt d Historie, Evenementen…”moer” wordt
“moet”)
Actielijst : Ko Poot bijna klaar met boerenkar.
Wildpaaltjes zijn gereed/ Energiecafé kan er af

4

5

Ingekomen e-mails
Er zijn geen opmerkingen.

6

Algemeen
a. Contact Circulus Berkel:
Er is een gesprek geweest met John de Kruijff van Circulus Berkel; dit is positief verlopen. Er wordt gekeken naar
wijkgericht werken, dorpsraad/ bewoners worden gevraagd naar onderhoudsniveau; mogelijk met inzet van
vrijwilligers. In de jaarvergadering kijken of er draagvlak is (voor bijv. formeren van een werkgroep)

JL

b. Wildbeheer paaltjes
Er is budget gevonden en de paaltjes worden geplaatst
c. Variantenstudie N339 Provincie/ Klankbordgroep
Er is voorkeur uitgesproken voor een fietspad langs de Lochemseweg. Hierbij moet rekening gehouden worden
met een tijdsbestek van 3 a 4 jr. In januari 2021 komt er een bijeenkomst met bewoners..
d. Bord V1- kunstwerk
Er is een infobord geplaatst door Circulus Berkel, samen met de familie de Jonge.
e. De Uitkijk (algemeen, wandelpaden, AED
Aan de inhoud wordt gewerkt en loopt. Nummer 4 komt 9 december uit.
f. Resultaten onderzoek Openbare Ruimte (zie mail 20 okt.)
“Lochem spreekt”: Onderzoek combineren met punt a.
g. Boks tegen Corona (zie mail 23 oktober)
Mail Gerrie Kreunen doorsturen naar de kerk.
h.

Radio Ideaal: (zie mail 30 oktober)
Er wordt een poging gedaan om de regionale zender weer op te starten; geen actie van onze kant.
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i.
7

Rooster van aftreden (eerder toegezonden)
Rooster van aftreden wordt goedgekeurd

Commissies
a. AED (DS)
Er is subsidie aangevraagd door DS; deze wordt 13 november behandeld dor “St. de Berkel”.
Annet Doorenweerd wordt geïnterviewd voor een stuk in de Uitkijk

DS

b. Energie en Duurzaamheid (JL en WL)
Wim gaat in gesprek met Willem Rienks hierover

WL

c. Groenbeheer en Natuurwerkgroep (HE en WL)
Geen ontwikkelingen op dit moment

HE

d. Historie, Evenementen, Recreatie, Toerisme (HE en WL)
Fiets- en wandelroutes:
De werkgroep is druk bezig met het realiseren van 4 routes in- en rondom Harfsen. De twee routes aan de
zuidkant, “Ommetje Harfsen ”en de verlenging hiervan “de Koekoekroute” zijn gereed en uitgezet door de Hacron
namens Achterhoek Toerisme. Er komen nieuwe routepaaltjes. Aan de Noorkant komen ook twee routes: “de
Vierbekenroute Dorth” en “de Vierbekenroute Schoolt” Hier wordt nog gewerkt aan de laatste details. In het
voorjaar moet de 4 routes gereed zijn
Klompenpad:.
Verder gaat de werkgroep kijken of er mogelijkheden zijn voor een “Klompenpad”. Hiervoor is een subsidie
beschikbaar van de gemeente van € 40.000,- De bedoeling is dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd met de
bewoners. De route moet bij voorkeur over kleine (particuliere) weggetjes en paden lopen. We krijgen hier hulp
van Stichting Landschapbeheer Gelderland. Ook de € 3000,- voor jaarlijks onderhoud is rond. BK heeft hier overleg
over gehad met de wethouder. Er volgt binnenkort een vervolgoverleg.
e. Leefbaarheid | Dorpskarakter (JL, BK en DS)
Buitenlust: - Plan Plein:
Er zijn geen verdere ontwikkelingen
Hondenafvalbakjes:
JL heeft binnenkort overleg met Wouter Swam; ook over mogelijkheden picknickbankjes (Monique Brokken) in
combinatie met hondenuitlaatroute.
Burgerinitiatief Fruitbomen:
Er komt geld beschikbaar hiervoor. BK heeft contact gehad met Baarte de Rooy van de gemeente; hij gaat een
plan van aanpak maken.
f. Public Relation/ Website/ Social Media (IK)
De Uitkijk komt uit op 9 december a.s.
g. Speeltuinen (HE en BK)
HE gaat uitzoeken of er een vergunning nodig is om een speelplek te realiseren op het Pastorieplein. Er zijn
mogelijkheden gepolst bij Geerdink Geesteren.
Op de speeltuin op het Heideveld komen nog twee infobordjes en een naambord “Het Hazenbosje”. Geerdink is
hier mee bezig. Bk en HE gaat nog op bezoek bij bewoners, welke vragen hebben over de wadi.

HE

JL

BK

JL

AP

h. Wonen en Verkeer
Geluidswallen A1:
BK heeft info gekregen en meldt dat alles uitgevoerd wordt, zoals het is gepland.
Zebrapad:
Gemeente gaat bezig met uitvoeren van het veiliger maken van het zebrapad op de Lochemseweg. Er komt
attentieverlichting in de straat, zoals ook in Laren is gebeurd.
Veiligheid Broekstraat:
Waarschuwingsborden zijn inmiddels door Circulus Berkel geplaatst.
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Parkeerplaatsen Heideveld:
Het parkeren op het Heideveld is vastgesteld door de gemeente en kan niet aangepast worden.
Verkeersdrukte Reeverweg
De resultaten van de meting op de Reeverweg in opdracht van de gemeente zijn bekend. De bewoners
Worden hierover geïnformeerd en om een reactie gevraagd. Hierna worden ze evt. uitgenodigd voor een gesprek.
HE gaat samen met de bewoners planten bij de chicanes aan de Reeverweg.
i. Zorg en Welzijn
Geen opmerkingen.
8

Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.

9

Volgende vergadering
Dinsdag 1 december 2020

10

Sluiting
Voorzitter dankt ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.
Vastgesteld op

B. Karssenberg
Voorzitter

M.L. Koning
Secretaris
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