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Jaarverslag 2020 
Datum: 10 maart 2021 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter:                                                                           Dhr. B. Karssenberg 
Penningmeester:                                                                Dhr. J. Los 
Secretaris:                                                                            Mw. I. Koning (nog niet formeel benoemd) 
 
Vicevoorzitter:                                                                    Dhr. J. Los 
Lid:                                                                                        Dhr. H. Enderink 
Lid:                                                                                        Mw. D. Strookappe (nog niet formeel benoemd) 
Lid:                                                                                        Mw. H. Preuter 
Lid:                                                                                        Dhr. W. Langeler 
 
 
Algemeen 
 
Het bestuur vergaderde hetzij fysiek, hetzij digitaal, regelmatig op haar vaste avond, de eerste 
dinsdag van de maand. Vanwege de coronamaatregelen is er in 2020 geen ledenvergadering 
gehouden. Het bestuur besloot deze voor 2021 digitaal te organiseren. De notulen van de 
bestuursvergaderingen staan op de website. 
Overleg met het college en ambtenaren van de gemeente Lochem was onveranderd constructief. 
In het verslagjaar is weinig gebruik gemaakt van het inloopspreekuur. Dat heeft te maken met de 
coronamaatregelen maar wellicht ook dat in de loop der tijd veel zaken zijn opgepakt en 
gerealiseerd.  
De heer G.J. Krediet gaf het bestuur in januari 2020 inzicht hoe de buurtbemiddeling in Lochem 
werkt. 
In december leverde Plaatselijk Belang een financiële bijdrage aan de decemberkalender. Een mooi 
initiatief in de plaats van andere activiteiten die moesten worden afgelast. 
Over de financiën 2020 is een afzonderlijk verslag opgesteld. 
 
Het aantal leden bedroeg ultimo 2020: 460. 
 
 
Leefbaarheid 
 
Centrum Harfsen/Locatie Buitenlust 
De locatie Buitenlust is voor Harfsenaren een permanente ergernis. Al langere tijd verlopen de 
gesprekken tussen de eigenaar van deze locatie en gemeente/Plaatselijk Belang moeizaam. Het 
uitblijven van een oplossing bemoeilijkt de totale aanpak van het plein tot een echt centrum voor 
Harfsen. 
Een inmiddels door Plaatselijk Belang voor dit onderwerp ingestelde commissie waarin naast twee 
bestuursleden ook Madelon van Leeuwen en Philip van Zoelen, de MKB-manager van de gemeente  
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vervolg Centrum Harfsen/Locatie Buitenlust 
Lochem Hans Wennekes en een functionaris van de provincie René Stern hebben plaats genomen is 
na gaan denken hoe deze impasse is te verbreken.  
Eén van de belangrijke problemen die moest worden opgelost is het verlies dat door een koper op 
de opstal moet worden genomen omdat die bij de uitvoering van verdere plannen wordt gesloopt 
en daardoor voor de koper geen waarde meer heeft. 
Dit is de zogenaamde onrendabele top. Het gaat dan wel om enkele honderdduizenden euro’s. 
Die oplossing menen wij te hebben gevonden door de mogelijkheid van subsidie bij de Provincie voor 
het gezond maken van kleine kernen en het niet alleen kijken naar de locatie Buitenlust maar ook 
naar de overkant, Lochemseweg 134, en aanpalende bedrijven. 
Op deze manier kijken levert de opening voor een totale aanpak voor het plein en directe omgeving.  
Het geeft de mogelijkheid het geheel rendabel te maken voor een investeerder en interessant voor 
het dorp. Een echt centrum met woningen/appartementen winkels, zorg, horeca, etc. 
Bekend is dat Lochemseweg 134 inmiddels nieuwe eigenaren heeft. De hiervoor geschetste aanpak 
die ook in het jubileumboek is opgenomen was mede een stimulans voor hen. 
Nu dit vertrekpunt is gemaakt hopen we dat spoedig ook op de locatie Buitenlust positieve 
bewegingen komen. Initiatieven daarvoor zijn ingezet. 
 
Wonen 
Een andere taak van de commissie Centrum Harfsen is in goed overleg met de gemeente Lochem te 
komen tot een  woonvisie voor Harfsen-Kring van Dorth. Voor het behoud van de voorzieningen is 
een zekere massa, aantal inwoners, nodig om deze in stand te kunnen houden. Er was al een 
toezegging van de gemeente dat deze woonvisie er zou komen. Recent is met dit proces een start 
gemaakt. Uitgangspunt is dat er verschillende categorieën woningen komen zodat er van jong tot 
oud, alleenstaanden en gezinnen, voldoende opties zijn. 
 
Begraafplaats Almen/Harfsen 
Het afgelopen jaar is er zowel met de gemeente als met Circulus Berkel (CB) contact geweest over de 
staat van onderhoud van deze begraafplaats. Het laatste contact met CB, waarin ook gemaakte foto’s 
zijn overlegd,  heeft ertoe geleid dat een aantal dringend noodzakelijke werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. Voor een verdere verhoging van de kwaliteit is meer nodig. Daarom is via het politieke 
kanaal ook aandacht gevraagd voor de actuele status. Eerder was in de gemeenteraad al een motie 
aangenomen om meer middelen voor begraafplaatsen ter beschikking te stellen. Daaraan is het 
gemeentebestuur door ons herinnerd om hier nu echt vervolg aan te geven. 
Met de VAB Almen is hierover een goed contact. 
 
Groen/groenbeheer 
De werkgroep groenbeheer heeft haar taken weer voortvarend opgepakt. Dat is op veel plaatsen in 
het dorp te zien. Ook de baskets gaven het dorp een groot aantal maanden een ander gezicht. 
 
Circulus Berkel 
Het contact met Circulus Berkel loopt inhoudelijk goed. Plannen om met de inwoners van Harfsen- 
Kring van Dorth verder te praten over het borgen van de communicatie, afspraken over besteding 
van budgetten en het daarbij behorende beeld/kwaliteitsniveau, etc. konden vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgaan. Zodra dit mogelijk is neemt het bestuur het initiatief. 
 



 

Jaarverslag Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth 2020 
 

Pa
gi

na
 3

 

Onderzoek studenten Saxion 
In augustus en september 2020 is er in Harfsen een onderzoek gedaan door studenten van Saxion 
naar de leefbaarheid in de stad Lochem en specifiek naar het dorp Harfsen. Het bestuur heeft van de 
rapportage kennis genomen en houdt met de uitkomsten rekening bij haar beleid. 
 
 
 
Historie, evenementen, recreatie en toerisme 
 
Wandelroutes 
Afgelopen jaar zijn er 4 wandelroutes rondom Harfsen gerealiseerd. Twee routes aan de Zuidzijde: 
Een iets aangepast “Ommetje Harfsen” en een verlenging met de “Koekoek route”. Aan de 
Noordzijde liggen resp. de Vierbekenroute Dorth en de Vierbekenroute Schoolt. Komend voorjaar 
worden deze routes beschreven, waarna ze op verschillende plekken in Harfsen te verkrijgen zijn. 
 
Fietsroutes 
Verder  zijn er twee fietsroutes gereed. Ook hier één in de Zuidkant en één aan de Noordkant. Alle 
wandel- en fietsroutes komen ook op de site van de VVV Lochem te staan net als andere routes 
binnen de gemeente Lochem. 
Verder is er een aanvang gemaakt met plannen voor een “Klompenpad” rondom Harfsen. Hierbij 
krijgen we hulp van “Stichting Landschapsbehoud Gelderland” en de gemeente Lochem.  
 
Fruitbomen 
De gemeente Lochem heeft geld beschikbaar gesteld voor aanleg van Hoogstamfruitbomen. Daar is  
door ons gebruik van gemaakt en inmiddels staan er 9 fruitbomen en een 3-tal bessenstruiken bij de 
Beatrixschool. 
 
V1 Monument 
In februari 2020 is het V1 monument geplaatst op de hoek Reeverweg/Braakhekkeweg. Inmiddels 
staat  het informatiebord er ook. Het was de bedoeling het V1 kunstwerk in het bijzijn van een 
vertegenwoordiger van de gemeente Antwerpen, het gemeentebestuur Lochem en inwoners van 
Harfsen rond 5 mei, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, feestelijk te onthullen. Om bekende 
redenen kon dit allemaal niet door gaan. 
Wel is in de pers en door TV Gelderland aandacht aan het monument besteed. Ook de bewoners van 
Harfsen-Kring van Dorth  weten het te waarderen en te vinden. Inmiddels is het opgenomen in 
fietsroutes. 
Veel dank zijn wij aan de familie de Jonge verschuldigd voor hun zeer coöperatieve medewerking 
bij het ontwerp en het voor langere termijn om niet ter beschikking stellen van een deel van hun 
grondgebied. De overeenkomst met de familie de Jonge waarin de onderlinge verhoudingen zijn 
geregeld is getekend. 
Niet te vergeten: dank aan  ieder die financieel heeft bijgedragen om deze aanwinst voor Harfsen-
Kring van Dorth te realiseren. 
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Boerenkar 
De boerenkar kwam gereed. Er wordt nog gekeken naar een goede plek. Ook worden maatregelen 
genomen om de kar meer hufterproof te maken. We hopen dat in het voorjaar 2021 de kar het plein 
weer op kan sieren. Ko Poot heeft hieraan veel werk verricht. Over een verdere informatieve functie 
van de kar wordt nagedacht. 

 
 
PR 
 
Jubileumboek Harfsen en Kring van Dorth, Leven boven zeespiegelniveau 
Al in 2019 had het bestuur het besluit genomen met een jubileumboek te komen. Besluit en 
realisatie zijn twee verschillende dingen. Door een ingestelde redactiecommissie is bedacht het 
thema verleden-heden-toekomst leidend te laten zijn met als hoofdstukindeling de paragrafen van 
het vigerende Dorpsplan. Dat gaf richting. 
Vervolgens zijn door Ellis Frans-Kapma en Laura van der Linden talloze interviews afgenomen en 
waren zij ook de auteurs van het boek. Met ondersteuning van Jannie Besselink, Wim Wichers, 
Michael Rhebergen en Jorrit van der Kolk is veel fotomateriaal gemaakt en verzameld. Jannie 
Besselink heeft eveneens de vormgeving verzorgd. 
De gezamenlijke eindredactie maakte dat er een boek ligt dat door de inwoners van Harfsen en Kring 
van Dorth  wordt herkend en gewaardeerd. Soms ook met verrassend nieuwe informatie. Het leidde 
er ook toe dat  het eerder vastgestelde Dorpsplan zo verder werd uitgewerkt. 
Dit product kon niet tot stand komen zonder een aantal sponsoren die we hier nog eens bedanken. 
Leden van Plaatselijk Belang die hierin geïnteresseerd waren ontvingen het boek gratis. Anderen 
konden het aanschaffen voor € 10. De totale oplage van 500 boeken was zo besteld en bezorgd met   
een groot aantal vrijwilligers. 
 
Allemaal1 
Via deze Tv-zender zijn de fiets- en wandelroutes in en rondom Harfsen gepromoot. 
 
 
Verkeer 
 
Verkeer 
Op alle doorgaande wegen wordt te hard gereden. Dit geldt zeker voor de Reeverweg, 
Lochemseweg, Braakhekkeweg en Broekstraat. Dat heeft consequenties voor fietsers, voetgangers, 
schoolkinderen, toerisme. Als het vrachtverkeer betreft heeft dit nog weer extra effecten door 
trillingen en beschadigingen. 
Eerder werden snelheidsborden langs de N339 geplaatst en signaleringen bij de school. 
Ook kwam er een zebrapad op de Lochemseweg, 
Recent is de situatie Reeverweg opnieuw bij de gemeente neergelegd. Gemeten is hoe de 
verkeersdrukte daar is toegenomen. Geplaatste chicanes hebben niet voldoende het verwachte 
effect voor de Reeverweg als geheel. Het overleg met de gemeente is erop gericht de overlast van  
met name het vrachtverkeer op deze doorgaande weg te verminderen, rekening houdend met de 
diverse belangen. 
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vervolg Verkeer 
Ook de Braakhekkeweg geeft hetzelfde beeld. De situatie op die weg zal in het overleg met de 
gemeente worden betrokken. 
Het zebrapad op de Lochemseweg is beter zichtbaar gemaakt. 
Aan de Broekstraat staan inmiddels aan beide zijden van de weg verkeersborden met: Fietsers 
op de rijbaan. 
Wat betreft het overleg over het fietspad Harfsen-Epse is het standpunt van Plaatselijk Belang dat er 
een afzonderlijk fietspad langs de Lochemseweg moet komen. 
 
 
Buurtpreventie WhatsApp 
BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief dat is bedoeld om woninginbraak en andere criminaliteit in de 
buurt tegen te gaan. Elke buurt kent enkele beheerders.  Voor de beheerders is een aparte 
WhatsApp groep gemaakt. De indeling van de buurten is dezelfde als de indeling die gebruikt wordt 
door de Oranje vereniging.  
De taak van coördinator is door Johan Weijenberg overgedragen aan Deodata Strookappe.  
In overleg met de gemeente zijn aan de ingangen van het dorp 12 waarschuwingsborden met de 
mededeling: ‘attentie buurtpreventie’ geplaatst.  
Er is een aantal malen gebruik gemaakt van alle groepen om te waarschuwen. Ook is één keer in één 
buurt een verzoek verspreid met de vraag naar getuigen die iets gezien zouden kunnen hebben. 
 
 
Zorg 
 
Aed’s 
De coördinator van de AED’s is Annet Doorenweerd. Zij is op de hoogte van gebruik en onderhoud 
van de apparaten in het gebied dat Harfsen en Kring van Dorth bestrijkt.  In het dorp zijn 2 AED’s van 
PB beschikbaar. De kosten van het onderhoud van deze 2 apparaten worden betaald door de 
gemeente. Een vrijwilliger houdt bij of geen apparaat in storing is gevallen. De andere AED’s staan op 
particulier terrein.  
 
De gemeente onderhoudt ook contact met de coördinatoren van de AED’s in het hele gebied van de 
gemeente Lochem. Een gezamenlijk overleg op het gemeentehuis vond in 2020 plaats op 28 februari. 
De vrijwilligers die met behulp van een AED kunnen reanimeren, worden jaarlijks geschoold om een 
certificaat te behalen en hun licentie te behouden, waarna ze aangemeld (kunnen) worden bij 
Hartslag Nu. In het begin van 2020 waren 46 van de 80 vrijwilligers aangemeld bij Hartslag Nu. Dit 
jaar konden veel trainingen in de loop van het jaar niet doorgaan. Er zijn certificaten uitgedeeld aan 
de vrijwilligers die nog wel trainingen gevolgd hebben. PB betaalt deze trainingen. PB heeft de 
vrijwilligers gevraagd de kosten te declareren bij hun eigen ziektekosten verzekering. Via de 
ziektekosten verzekering van de deelnemers hebben enkelen de kosten vergoed gekregen en aan PB 
teruggestort. Daarnaast ontvangt PB een kleine vergoeding van de gemeente als tegemoetkoming in 
de kosten. 
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vervolg AED’s 
De coördinator onderhoudt met een vrijwilliger de contacten met de eigenaars van een AED. Met het 
aantal aanwezige AED’s in en om het gebied Harfsen – Kring van Dorth is het gebied gedekt.  
Dat wil zeggen dat er genoeg AED’s binnen de gestelde landelijke normen aanwezig zijn om snel 
genoeg na een oproep te plaatse te kunnen zijn. 
Wel is het zaak meer vrijwilligers te vinden in de Kring van Dorth. Daartoe is ook een oproep gedaan 
in het blad ‘De Uitkijk’. Tevens is daarbij het verzoek gedaan om donateur te worden. 
Eén van de AED’s ging dit jaar kapot en was niet te repareren. Deze is vervangen op kosten van 
Plaatselijk Belang. Aangezien beide AED’s even oud zijn, verwachten we dat de andere AED ook 
binnenkort vervangen dient te worden. Dien ten gevolge is een verzoek voor subsidie/een gift 
gedaan bij Stichting De Berkel. Deze is in 2021 toegekend. 
 
Ontmoetingsplek de Veldhoek 
De Ontmoetingsplek heeft een eigen bestuur. Vanaf het begin bestaan er nauwe banden met 
Plaatselijk Belang. Doel van de Ontmoetingsplek is de Huiskamer te worden voor de Harfsenaren  
van 70 jaar en ouder. Een ruimte waar mensen weten dat ze welkom zijn, voor een kop koffie/thee, 
een activiteit, voor een gezellig praatje of om even een krant te lezen. 
Om de ruimte beter aan te laten sluiten bij deze doelstelling is deze in oktober vorig jaar geheel 
opgeknapt. 
Ook is er inmiddels een tweede activiteitencoördinator, Harmien Helsloot, om samen met Gerda ten 
Have aantrekkelijke, creatieve en gezellige activiteiten op de agenda te krijgen. 
Corona verhindert op dit moment de feitelijke uitvoering, maar voorbereidingen gaan onverminderd 
door. Doel is een dagprogramma van 10.00-16.00 uur gedurende vijf dagen per week.  
Ook heeft u kunnen lezen dat Hellen Strik als welzijnscoördinator actief is in het dorp. Zij richt zich op 
alle leeftijdsgroepen.  
 
 
Speeltuinen 
De natuurspeeltuin bij de nieuwbouwwijk Het Heideveld is dit jaar gerealiseerd en wordt al volop 
gebruikt.  Van de buurt rondom het Pastoriepleintje is er een aanvraag om daar weer een 
speeltuintje aan te leggen. Dit moet dan met subsidiegelden worden gerealiseerd. De buurt gaat nu 
een werkgroep formeren om hier, tezamen met Plaatselijk Belang, mee aan de slag te gaan. 
 
 
Duurzaamheid 
 
Energie en duurzaamheid 
Helaas konden de begin 2020 geplande energiecafés niet doorgaan. 
Inmiddels is er een werkgroep Energie. Naast twee bestuursleden nemen hieraan de volgende 
inwoners van Harfsen deel: Dik Brokken, Henri Slettenhaar, Jorick Ehrenhard, Lars de Jonge en 
Willem Rienks. 
Doel is het dorp nauw te betrekken bij de overkoepelende doelstellingen tot het energie neutraler 
maken van Lochem. Een eerste inventarisatie van Harfsen is gemaakt. Daar komen mogelijkheden 
uit die in de toekomst relevant zijn. Met de gemeente worden onze bevindingen en de beleidslijnen 
bij de gemeente naast elkaar gelegd. Spreekt voor zich dat aan dit onderwerp  meer publiciteit wordt 
gegeven en zodra het mogelijk is avonden worden belegd. 
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vervolg Energie en duurzaamheid 
Alhoewel er in de commissie veel deskundigheid zit is voor het verder goed functioneren ervan 
betaalde professionele ondersteuning nodig. Die vraag is ook bij de gemeente neergelegd. 

Naast professionele ondersteuning zoeken we ook nog inwoners van Harfsen-Kring van Dorth die 
affiniteit met dit onderwerp hebben om met ons mee te denken. Opgeven kan via ons secretariaat. 
 
 
Overleg 
 
Overleg met Ondernemersvereniging Harfsen 
Er is overleg met de Ondernemersvereniging. Ook in 2020. Dit overleg vindt in een goede sfeer plaats 
en is nuttig om lopende zaken uit te wisselen en waar nodig verder te activeren. 
 
 
Slot 
Gedurende het bijzondere jaar 2020 is opnieuw veel werk verzet. Op een andere manier, langs 
andere overlegvormen, maar het gebeurde. Ieder die daar een steentje aan heeft bijgedragen: 
hartelijk dank! 
 
 
Harfsen, 10 maart 2021. 


