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

6 oktober 2020 aanvang 20.00 uur in Hoeflo

Aanwezig

Jan Los (JL), Hans Enderink (HE) , Wim Langeler (WL), Deodata Strookappe (DS) , Aldi Preuter (AP) en Ischa
Koning (IK).

Afwezig

Bertus Karssenberg (BK) met kennisgeving

ONDERWERPEN
1

Opening
Het bestuur vraagt nadrukkelijk aan JL om zijn taak als vice-voorzitter uit te voeren wegens afwezigheid van de
voorzitter. Hij heet iedereen hartelijk welkom.

2

Vaststelling agenda
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
De financiële cijfers per 30/9 PB
WhatsApp-groepen en veiligheid

3

Mededelingen/Algemeen
Kadernota 2021: In overleg met Wouter Swam nagaan wat in de laatste versie van de Kadernota staat ten aanzien
van de begraafplaatsen, onderhouden paden en bankjes. Dit doet JL

4

Notulen en actielijst
Notulen van de vergadering van 2-6-2020 worden ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst wordt bijgewerkt.

5

Ingekomen emails
Er zijn geen vragen.

6

Algemeen
1. Begraafplaats
JL gaat bij de gemeente navragen of er geld is voor het onderhoud van de begraafplaats. Zie ook punt 3.
2.

Wildbeheer paaltjes
JL gaat bij de gemeente navragen of er geld is voor deze paaltjes. Er is een nieuwe teamleider bij CB. HE zal de
naam doorgeven aan JL.

3.

Variantenstudie N339 Provincie
BK is op de bijeenkomst geweest. Het verslag is ontvangen. Als PB kunnen we bij deze stand van het proces nog
niet veel doen.

4.

Kunstwerk
Het informatiebord bleek in China besteld te zijn en zoekgeraakt. Inmiddels is door de gemeente toegezegd dat
het bord in oktober geplaatst zal worden.
Er wordt een moment afgesproken voor de ondertekening van het contract met de eigenaren van de locatie.

5. Jaarvergadering 2020/2021
Besloten wordt om de jaarvergadering van 2020, uitgesteld wegens corona-maatregelen, te combineren met de
jaarvergadering van 2021.
BK is aftredend en niet herkiesbaar. Er zal een zoekprofiel opgesteld worden voor een nieuwe voorzitter.
Besloten wordt om de maximale zittingsperiode 9 jaar te laten zijn. Hiervoor dienen de statuten en het
huishoudelijk reglement aangepast te worden. Dit gaat ook gelden voor de zittende bestuursleden. Rooster van
aftreden wordt aangepast.
6.

JL
JL

IK

Aanvraag door Ontmoetingsruimte De Veldhoek
Het bestuur is akkoord gegaan met een lening. BK heeft dit bevestigd aan De Veldhoek.
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7.

8.

9.

Inloopspreekuur CB
Het is een toevoeging vooral voor ouderen. De raadsleden zijn er heel positief over. Komt binnenkort een
gesprek over met CB. JL is hierover benaderd.

JL

Standpunt PB inzake RES
W. Rienks wil graag een discussie opstarten over energievrij Harfsen. Wat zijn de mogelijkheden en
onmogelijkheden? JL zoekt de namen op om de werkgroep weer te starten.

JL

Nieuwe uitgave De Uitkijk
Ieder heeft het verslagje van de bespreking op 6-10 jl. ontvangen.
Voor het aandeel van PB zal Annet Doorenweerd een stukje aanleveren om vrijwilligers voor de AED’s te werven.
DS is daarvoor contactpersoon bij Ellis Frans.
Witteveen en Bos zal benaderd worden voor een stuk over het fietspad naar Epse, N339.
HE zal een stukje schrijven over de nieuwe wandelroutes.

10. Whatsapp-groepen en veiligheid
Dian Derksen van de gemeente neemt contact op met de beheerders van de WhatsApp-groepen voor het
uitrollen van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVOB), om de weerbaarheid van agrariërs en
ondernemers in het buitengebied tegen georganiseerde criminaliteit te vergroten.
Zij is ook aanspreekpunt voor de veiligheidsregio’s.

DS

11. Financiën
Er zijn geen vragen over het toegezonden financiële overzicht tot en met 30/9. In het laatste kwartaal zullen niet
veel uitgaven zijn. Het jaar zal met een positief saldo afgesloten worden.

7

12. Studentenonderzoek Saxion
Status is onbekend. IK vraagt bij BK na n.a.v. interview.

IK

Commissies
a. AED
Op de Dennendijk is een AED dus Kring van Dorth is voorzien.
De cursussen zijn door Corona uitgesteld, het worden kleinere groepen en daardoor duurder.
Er is een of ander fonds voor AED’s en cursusgelden. DS gaat er mee aan de slag.

DS

b.
c.
d.

e.

Energie en Duurzaamheid
JL pakt het op met W. Rienks.

JL

Groenbeheer en Natuurwerkgroep
Eendenkooi wordt weer opgepakt om te kijken of er onderhoud te plegen is.

HE

Historie, Evenementen, Recreatie, Toerisme
AcherhoekNetwerk is ook van mening dat Harfsen groener moer worden. Daar komen projecten voor.
Wandelroutes: er zijn 2 wandelroutes klaar, Ommetje Harfsen en Koekoekroute. De nieuwe paaltjes staan er,
de oude moeten nog verwijderd worden. Er wordt gewerkt aan de Vier Bekenroute over het landgoed van
Huis Dorth. Daar dient gebruik gemaakt te worden van de bestaande paaltjes. Indien er nog geld over is kan
men aan de slag met de Schooltroute.
Klompenpad. Er is subsidie voor waarbij aan voorwaarden voldaan moet worden. O.a. route zoveel mogelijk
over particulier terrein en zelf het onderhoud doen. Er wordt voorlichting gegeven en er is begeleiding bij.
Picknickbanken en hondenuitlaatroute: wellicht is het een idee om een picknickbank te plaatsen bij een
mogelijke hondenuitlaatroute aan de overkant van de Reeverweg. Met het uitzetten van een
hondenuitlaatroute wordt een alternatief geboden aan de mensen.
Leefbaarheid | Dorpskarakter
Plein: het facebook bericht van Buitenlust.nl komt van een bedrijf van Van der Kaaden. De gemeente is niet op de
hoogte van plannen uit deze richting.
Er zijn twee groepen bezig met delen van het plein, enerzijds Buitenlust en de bakkerij, anderzijds met het pand
van Lubbers. Om in rust de zaken te kunnen onderzoeken is niet bekend, ook niet bij PB, wie de partijen zijn.

HE

JL
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In de werkgroep wordt gewerkt aan een vlekkenplan: wonen en winkel op de locatie van Lubbers, ouderen,
jongeren en werken op de locatie van Buitenlust.
Hondenafvalbakjes: Dit punt neemt HE mee.
Burgerinitiatief fruitbomen: Het is opgepakt door Baarte de Rooij. Er is echter nog geen geld voor gereserveerd bij
de gemeente.
f.

g.

PR | Website | Social Media
Een stukje voor de pagina Energie en Duurzaamheid komt op de aktielijst.
Alle privacygevoelige informatie over AED’s zal worden verwijderd van de website.
Zodra de oude paaltjes weggehaald zijn kan er een post over de nieuwe routes op Facebook gezet worden.
Speeltuinen
Het Hazenbosje: Er wordt gewerkt aan borden met reglementen en aan het naambord.
Pastorieplein: financiering door de gemeente is niet mogelijk. De gedachten gaan om iets te realiseren dat niet
gekeurd hoeft te worden. HE gaat bij de Tuinen van Geerdink informeren naar iets eenvoudigs.

h.

Wonen en Verkeer
Meldingen over afsluitingen komen binnen en worden op o.a. Facebook gezet.
Geluidswallen A1: BK is er mee bezig, stand van zaken niet bekend.
Zebrapad: het toegezonden voorstel met lampjes in het wegdek is akkoord.
Veiligheid Broekstraat: vanaf de Harfsensesteeg is er een bord geplaatst: pas op fietsende kinderen.
Parkeerplaatsen Heideveld: de oplevering van de huizen heeft plaatsgevonden volgens de tekeningen en het plan
waardoor het zeer lastig is om er op terug te komen. PB kan er weinig in betekenen.
Verkeersdrukte Reeverweg: de kabels voor de telling van verkeersbewegingen zijn geplaatst.

i.

Zorg en Welzijn
De Veldhoek wordt opgeknapt en is afgelopen maandag leeggehaald. Het plan is om in 3 weken klaar te zijn. Er is
een zeer enthousiaste groep vrijwilligers aan de slag.

8

Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.

9

Volgende vergadering
Dinsdag 3 november 2020 | aanvang 20.00 uur | Hoeflo

10

Sluiting
De vice-voorzitter dankt ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.

HE

IK

HE

Vastgesteld op 3 november 2020

B. Karssenberg
Voorzitter

M.L. Koning
Secretaris
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