NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB)
Datum:
6 september 2021 aanvang 19.00 uur in Hoeflo
Aanwezig:
Hans Enderink, Jan Los, Aldi Preuter, Deodata Strookappe, Ellis Frans
Afwezig:
Bas Rutgers wegens vakantie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omdat Bas op vakantie is zit Jan deze vergadering voor.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Notulen
4. Bij punt 8a van de notulen d.d. 12 juli wordt ‘tevreden’ veranderd in ‘accepteren’. De notulen
worden op de website geplaatst en oudere berichten verwijderd.
Ingekomen en verzonden post
5. Wachtruimte vliegtuigen boven Harfsen/Kring van Dorth: Jan en Ellis hebben zich ingeschreven om
de nieuwsbrief te ontvangen van SATL teneinde alert te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen.
Organisatie
6a. Aanpassing statuten vanwege de nieuwe WBTR wordt doorgeschoven naar oktober (Jan)
6b. In het overleg met het bestuur van Harfsen.nl zit voortgang. Binnenkort staat een nieuwe
afspraak gepland.
6c. Monique Brokken heeft samen met Bas en Ellis een nieuw concept-beeldmerk ontworpen, dat
positief is ontvangen. De horizon wordt aangepast met boerderijen, klokkenstoel en Huis Dorth. Het
beeldmerk is krachtiger en dient straks consequent in alle uitingen te worden gebruikt.
Dorp
7a. Na overleg met de gemeente (wethouder De Haan) over het updaten van dorpsplan 2016-2026 is
nog onduidelijk wat er precies gevraagd wordt voor verlenging van de subsidieverlening. PB heeft er
wel recht op en wil het dorpsplan actualiseren, o.a. op het gebied van de woonvisie en de
energietransitie. Wordt binnenkort vervolgd.
7b. Overlast honden: honden mogen in het buitengebied loslopen, maar niet op landgoed Dorth en
in de dorpskern en elders waar dat is aangegeven. PB vindt dat bazen verantwoordelijk zijn voor het
gedrag van hun honden en dat zij de natuur netjes achter dienen te laten.
- Hans benadert een collega bij Circulus-Berkel over lantaarns die ‘verdwijnen’ in bomen en
struiken, waardoor ze geen licht brengen waar dat bedoeld c.q. nodig is.
- Hans over het onderhoud van de zandwegen: Die horen een bepaalde breedte te hebben om
het regenwater af te voeren. Ze zijn niet verbreed, alleen ‘geschaafd’.
- Er moet een balans worden gevonden tussen natuur en toerisme; daarover wordt de
discussie voortgezet in de volgende bestuursvergadering.
7c. Het idee om HEAO-ers in te schakelen bij de visie-ontwikkeling op een levendig dorpsplein is met
diverse mensen besproken en lijkt niet productief. Binnenkort buigt de gemeente zich er weer over.
We hopen op een doorbraak.
Buitengebied
8. Er ligt een aanvraag bij de gemeente om op landgoed Dorth 49 bomen te kappen. Hoe zit dat? We
moeten zuinig zijn op elke boom. Ellis doet navraag.

Algemeen belang
9a. De bijeenkomst die door de dorpsraad Exel is georganiseerd inzake het RES-dossier heeft geen
nieuwe inzichten opgeleverd. De gemeente heeft inmiddels het initiatief genomen om de dorpsraden
van de Lochemse kernen meer te laten samenwerken en met elkaar contact te onderhouden rond
het thema energie en duurzaamheid. Jan heeft daarover een notitie rondgestuurd.
9b. Zie punt 5.
9c. Zie punt 6b.
9d. Na de verkiezingen zal PB contact opnemen met de verschillende fracties in de gemeenteraad om
de PB-standpunten over belangrijke aangelegenheden zoals energie en duurzaamheid te bespreken.
9e. In de tweede helft van september overlegt Dé verder met Annet Doorenweerd over de AED wat
kan en wat de kosten zijn.
9f. Aldi meldt dat De Ontmoetingsplek veel nieuwe vrijwilligers heeft weten aan te trekken en dat op
25 september een Naobersdag wordt georganiseerd, waarop alle bewoners van Harfsen en Kring van
Dorth wordt getoond wat er allemaal aan activiteiten plaatsvinden.
9g. Het is beter dat de speeltuinen op eigen benen gaan staan. Jan heeft hierover met Hans en Carla
Leidekker contact gehad. Er moeten nieuwe mensen worden geworven en per speeltuin moet er een
aanspreekpunt zijn. Daarna is het mogelijk een nieuwe stichting op te richten. Verder heeft de
gemeente een ander bedrijf gecontracteerd dat de speeltuinen keurt. Ineens worden allerlei
‘kleinigheden’ gesignaleerd. De vraag is: heeft de gemeente de regels veranderd? Hans toetst dat. Er
wordt wel onmiddellijk gedaan wat moet.
9h. Hans meldt over het Klompenpad dat samen met Landschapsbeheer Gelderland (LG) alle grondeigenaren worden benaderd i.v.m toestemming voor overpad. LG doet dat bij waterschappen en
overheidsinstanties. LG heeft vragen en antwoorden voorbereid. Honden zijn in elk geval verboden.
De afstand wordt 12 à 13 kilometer.
9i. De vraag die Jan en Ellis bij de door de gemeente belegde bijeenkomst op 27-9 zullen inbrengen
is: gaat de gemeente de dorpsraden ondersteunen in hun communicatie naar de leden toe?
Rondvraag
-

-

-

Aldi heeft een vraag over de vindbaarheid van het V1- kunstwerk. Hierover zal Ellis contact
opnemen met de gemeente. Andere vraag n.a.v. een lezing in de Ontmoetingsplek: wie heeft
het kunstwerk op het ‘pastorieplein’ betaald? Antwoord: ter gelegenheid van de
samenvoeging van de gemeenten Lochem en Gorssel mocht er in alle dorpskernen een
kunstwerk komen, in overleg met de dorpsraden. De gemeente heeft de kosten voor zijn
rekening genomen.
Wie weet waar het kunstwerk is gebleven dat bij de kruising Ericalaan en Wakelweg stond en
een hert/eekhoorn en roerdomp voorstelt? PB-bestuur heeft geen idee. . .
Na de bijeenkomsten, die de gemeente in Hoeflo organiseert over de woonvisie, wordt een
overzicht gemaakt van mogelijke bezwaren en suggesties. Dé heeft een verslag gemaakt van
de eerste bijeenkomst. Ellis en Jan gaan naar de tweede.
Hans meldt dat er een offerte ligt m.b.t. een klautertoestel op het ‘pastorieplein’. Een
commissie zet zich in om subsidie te regelen.

* 12: Sluiting om 20.44 uur

Volgende vergadering: maandag 4 oktober 2021 aanvang 19.00 uur in Hoeflo

