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

01 december 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
BK heeft meegewerkt met becommentariëring film van Oud- Harfsen, tesamen met Jan Siebrink. Dit is naar
tevredenheid gebeurd.

4

Notulen en actielijst
Notulen vastgesteld. Actielijst nemen we mee met de notulen.

5

Ingekomen e-mails
Er zijn geen opmerkingen.

6

Algemeen
a. Begraafplaats Almen:
JL is ter plaatse geweest: houtwerk ziet er nog slecht onderhouden bij. Er is inmiddels wel gemaaid. Er is echter
geen extra geld beschikbaar voor de begraafplaatsen bij Circulus Berkel.
b. Variantenstudie:
In januari 2021 is er een nieuwe bijeenkomst gepland, afhankelijk van Coronamaatregelen.
c. Aanpak werving nieuwe voorzitter:
Bertus heeft mogelijke kandidaten voor zijn opvolging. Mogelijk komt er een gesprek met twee kandidaten.
d. Enquête Omgevingswet
Verzoek aan iedereen om Omgevingswet door te nemen en van evt. commentaar te voorzien, graag voor 15
december. Wordt uiteindelijk meegenomen als standpunt dorpsraad naar de gemeente.
e. Vergaderrooster 2021
Vergaderavond blijft op de dinsdagavond; JL komt met een vergaderdata voorstel

7

Commissies
a. AED (DS)
Subsidie van Hulpfonds de Berkel van € 1500,- is toegekend en wordt gebruikt voor aanschaf nieuwe AED
b. Energie en Duurzaamheid (JL en WL)
Er is een werkgroep samengesteld (vanuit deelnemers Energiecafe) en zij komen binnenkort met speerpunten om
mee aan de slag te gaan.
c. Groenbeheer en Natuurwerkgroep (HE en WL)
Geen ontwikkelingen op dit moment
d.

DS
WL
HE

Historie, Evenementen, Recreatie, Toerisme (HE en WL)

1

NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB)
Fiets- en wandelroutes:
Er zijn nog 3 problemen, waar de werkgroep nog in gesprek is met grondeigenaren. Eén in de Koekoekroute lijkt
oplosbaar; twee in de Vierbekenroute Dorth worden naar alle waarschijnlijkheid aangepast.
Klompenpad:.
Vervolgoverleg over Klompenpad is ws in januari, afhankelijk van Coronamaatregelen.
e. Leefbaarheid | Dorpskarakter (JL, BK en DS)
Buitenlust: - Plan Plein:
De “Woodcorner is definitief verkocht; het wachten is nog op verloop verkoop “Buitenlust”.
Hondenafvalbakje, inventarisatie banken/ paden::
JL heeft contact gehad met de gemeente; inventariseren over ervaringen dorpsraad Laren (hebben alle bankjes
geïnventariseerd) en Almen (hebben een hondenuitlaat route gemaakt). HE gaat hiermee aan de slag.
Burgerinitiatief Fruitbomen:
De Beatrixschool in Harfsen krijgt fruitbomen bij de school (evenals Julianaschool in Almen). Deze gaat HE
bestellen bij fruitbomenkwekerij ten Elzen uit Neede.

HE

JL

f. Public Relation/ Website/ Social Media (IK)
De Uitkijk komt uit op 9 december a.s.
g. Speeltuinen (HE en BK)
BK en HE hebben overleg gehad met de bewoners (twee gezinnen) Heideveld. De wadi wordt iets aangepast,
waardoor het probleem wordt opgelost. Schoneveld gaat het op korte termijn uitvoeren.
Vraag over Pastorieplein ligt nog bij Astrid Hoks

BK

JL
h. Wonen en Verkeer
Verkeersdrukte Reeverweg.
Er is overleg geweest met de bewoners; er komt een plan van aanpak
Woonvisie in samenhang Buitenlust/ Plein:
Er wordt aandacht voor deze ontwikkeling gevraagd om Wonen mee te nemen in dit traject.

AP

i. Zorg en Welzijn
Er is een Welzijns coördinator gevonden aangesteld voor Ontmoetingsplek de Veldhoek. Ook is de verbouwing,
zeer naar tevredenheid van bewoners en vrijwilligers, afgerond.
Alle vrijwilligers (van alle werkgroepen) worden bedankt voor hun inzet in een advertentie in de Gids.
8

Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.

9

Volgende vergadering
Dinsdag 5 januari 2021

10

Sluiting
Voorzitter dankt ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering. Een ieder wordt een fijne kerst en een
goede en gezonde jaarwisseling gewenst.
Vastgesteld op

B. Karssenberg
Voorzitter

M.L. Koning
Secretaris
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