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

5 januari 2021 aanvang 20.00 uur via Zoom

Aanwezig

Hans Enderink (HE), Bertus Karssenberg (BK), Jan Los (JL), Deodata Strookappe (DS) en Wim Langeler (WL)

Afwezig:

Aldi Preuter (AP), Ischa Koning (IK)

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering met de allerbeste wensen voor 2021

2

Vaststelling agenda
De gereden snelheid op de Braakhekkeweg wordt toegevoegd onder wonen en verkeer
Het Oranjefonds bij het onderwerp speeltuin.

3

Mededelingen/algemeen
De voorzitter memoreert dat het jaar 2020 een moeilijk jaar is geweest.

4

Notulen & actielijst
De notulen van 1 december 2020 worden met een kleine aanpassing goedgekeurd.
Ad fietsroutes: er komt nog 1 fietsroute meer in de toekomst.

5

Ingekomen post
Geen vragen of opmerkingen

6

Algemeen
a. Variantenstudie N339 Provincie/Klankbordgroep
De gemeente lijkt te kiezen voor een route via de Oude Larenseweg, waarbij niets verandert aan de
bestaande fietspaden van de Lochemseweg. PB neemt het standpunt in dat de Lochemseweg
aangepakt moet worden. Ook de dorpsraad Epse is die mening toegedaan. We concluderen dat we
samen moeten optrekken: PB Harfsen-Kring van Dorth, dorpsraad Epse en de bewoners van de Oude
Larenseweg. Hiertoe zal de voorzitter het initiatief nemen.
b. Aanpak werving nieuwe voorzitter
Volgende week heeft de voorzitter twee gesprekken gepland met personen die misschien bereid zijn
voorzitter te worden en daarvoor het gesprek met het bestuur willen aangaan.
c. Enquête omgevingswet
Deze is ingevuld en opgestuurd door de voorzitter.
d. Vergaderrooster 2021
Het door de penningmeester opgestuurde rooster is akkoord bevonden.
e. Voorbereiding jaarvergadering 2021
I.v.m. de aantallen en mogelijkheid om al dan niet fysiek bij elkaar te kunnen komen , wordt vooraf
aanmelden door de leden voor het bijwonen van de vergadering verplicht.
Ten behoeve van het jaarverslag maakt ieder bestuurslid een verslag van de eigen commissie en stuurt
dit liefst voor 15 januari , maar uiterlijk voor de laatste week van januari, naar de voorzitter, zodat hij
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het voor eind januari kan verwerken tot een jaarverslag. De jaarrekening wordt opgesteld door de
penningmeester.
f. Secretariaat
Voorlopig zal IK deze werkzaamheden niet hervatten.
7

Commissies
a. AED (DS)
Afwerking AED Subsidieaanvraag is in behandeling.
Actualiteiten zijn er op dit moment niet.
b.

Verantwoordelijkheid
van Circulus Berkel.

Energie en Duurzaamheid (WL/JL)
Eerste gesprek met deelnemers Energie café zijn positief verlopen. Een voorstel voor verdere aanpak v
Zodra dat er is, wordt dit rondgestuurd.

c.

Groenbeheer en Natuurwerkgroep (HEWL)
Status projecten: aan 1 wandelroute wordt nog gewerkt. De appelbomen zijn geregeld.

d.

Historie, evenementen, recreatie, toerisme (HE/WL)
Fiets- en wandelroutes Harfsen zijn aangepast en worden donderdag opnieuw aangegeven.
Dit voorjaar komt alles op papier.
Voor het klompenpad en de aanleg ervan wordt geld verstrekt. De gemeente geeft € 1000,-, De
provincie stelt € 40.000,- beschikbaar. Voor de kosten van het onderhoud kan op een bijdrage van €
1000,- van de provincie worden gerekend. De kosten voor onderhoud door PB worden op € 1000,begroot.

e.

Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth (JL/BK/DS)
Buitenlust- Plan plein-Woonvisie :
Van der Kaade heeft een gesprek met de gemeente aangevraagd. Hans Wennekes is 14 januari
terug en daarna horen we meer over de voortgang. De kopers van Lochemseweg 134 wachten nog
even af voordat er stappen worden gezet.
Een inventarisatie paden/bankjes:
Daarvoor is overleg geweest met Laren. Daar is het onderhoud van de bankjes binnen de
bebouwde kom in eigen beheer genomen. Met de bankjes buiten de bebouwde kom hebben ze in
Laren problemen en blijven erover in gesprek met de gemeente en Circulus Berkel. Wij besluiten bij
hen aan te haken en in overleg te gaan met Almen, waar men ook weinig respons ondervindt van
de gemeente.
Hetzelfde geldt voor hondenafvalbakjes. Afval en dergelijke zaken horen bij de gemeente. We
willen ook in deze samen optrekken met Laren en Almen.

f.

Public Relation | Website | Social Media (IK)
Er is een advertentie geplaatst i.v.m. nieuwjaar. Deze is prima.

g.

Speeltuinen (HE)
Pastorieplein - zie voorbeelden HE - deze liggen nu bij de ideeën makelaar van de gemeente. Het
Hazenbosje heeft een naambord gekregen. Iemand uit de buurt van De Kriebeltuin heeft een
trampoline aangeboden. Er moet worden nagetrokken of dit is toegestaan en of deze gekeurd
moet worden. Keuringen moeten de eerste keer extern gebeuren, daarna vallen keuringen onder
Circulus Berkel.
Voor het Oranje Fonds wordt de school benaderd. Is dit ook iets voor de Ontmoetingsplek? Er is
een nieuwe manier van aanmelden.

h.

Wonen en Verkeer (BK/JL)
Verkeersdrukte Reeverweg/overleg bewoners, zie verslag Reeverweg. Helaas is de telling, die in
opdracht van de gemeente is gedaan, buiten de bebouwde kom gehouden. Een aantal bewoners
heeft zelf initiatief genomen voor het plaatsen van chicanes. Zoals deze geplaatst zijn, werken ze
niet snelheid vertragend. Er wordt te hard gereden en er ontstaan onveilige situaties, met name
voor fietsers.
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De punten die genoemd zijn in het verslag van het overleg dat een paar andere bewoners van de
Reeverweg in december hebben aangevraagd, benoemen bekende problematiek. In dat overleg
zijn een aantal oplossingen aangedragen, die aan de gemeente zullen worden aangeboden, met het
verzoek zorg te dragen voor een oplossing.
We besluiten dat we de bewoners die de chicanes hebben aangevraagd voor het vervolg overleg bij
de verdere voortgang te betrekken.
Woonvisie in samenhang met Buitenlust/plein
Een gesprek met van der Kaade is van groot belang. We hopen dat er komende week schot in deze
zaak komt.
i.

Zorg en Welzijn (AP/DS)
Geen punten

8

Rondvraag
Hiervan is geen gebruik gemaakt.
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Volgende vergadering
Dinsdag 2 februari 2021 | aanvang 20.00 uur | Hoeflo

12

Sluiting
De voorzitter wenst iedereen een fijne avond.
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