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

Datum:  7 juni 2021 aanvang 19.00 uur in Hoeflo 
Aanwezig: Bas Rutgers (BR), Hans Enderink (HE),  Jan Los (JL), Aldi Preuter (AP), 
                            Deodata  Strookappe (DS), Ellis Frans (EF) 
Afwezig:             - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punt 4 van de agenda: notulen d.d. 3 mei vastgesteld 

Organisatie 

* 6a: Binnenkort komt er een vervolgafspraak met de gemeente over het updaten van dorpsplan 
2016-2026 en subsidieverlening. PB streeft naar verkrijging van de subsidie. 

* 6b: De komende periode gaan we bezien of een 7de bestuurslid wenselijk is. 

* 6c: Gedachtenuitwisseling over de visie van PB op recreatie en toerisme. Bas kijkt naar de 
verwoording van de visie rekening houdend met de gevoerde discussie(Bas). 

* 6d: Aanpassing statuten i.v.m. WBTR is gewenst (Bas en Jan), binnen nu en vijf jaar, voorleggen aan 
de leden.  

* 6e: PB-website wordt geüpdatet Dé, Aldi en Ellis bespreken dit met Monique Brokken. Haar wordt 
gevraagd voortaan PB-berichten op de website en/of sociale media te plaatsen. Nieuw plan is om 
vanuit PB maandelijks een nieuwsbrief aan de leden te sturen (Ellis en Bas). 

* 6f: De Uitkijk verschijnt nog 2x in ‘21. Inhoud wordt meer afgestemd op interesse bewoners/lezers. 

* 6g: Bas overlegt verder met Harfsen.nl (Martin Brinkman). 

* 6h: Bas heeft telefonisch contact gehad met een aantal dorpsraden uit de omgeving. Ontmoetingen 
worden gepland per dorpsraad (Jan en Bas). 

* 6i: Er is regelmatig en goed contact met de wethouders Van Zeijts en De Haan en met Wouter 
Swam over alles wat speelt, zoals bijvoorbeeld de energietransitie en de woonvisie. 

Dorp 

* 7a: Extra woningen zijn nodig voor de leefbaarheid c.q. het in stand houden van de voorzieningen. 
Dé en Jan bespreken een reactie voor de gemeente op de voorliggende (gedeeltelijke) plannen met 
de woonvisie-commissieleden Philip van Zoelen (projectmanager bij Achmea) en Madelon van 
Leeuwen (planeconoom bij de gemeente Zutphen). Verzending medio week 24.  

*7b: Geen concrete voortgang ontwikkeling dorpsplein. PB volgt de ontwikkelingen nauwgezet en 
bespreekt haar visie met onder meer de gemeente. 

* 7c: Speelplaats Pastorieplein is met Geerdink besproken. Financiën regelen is volgende stap (Hans). 

* 7d: In de aanpak van de verkeersdrukte op de Reeverweg en de Braakhekkeweg zit weinig 
voortgang. Dit heeft onze continue aandacht. Er wordt vaak te hard gereden. 

Buitengebied 

* 8c: Voor het Klompenpad zijn al enkele toezeggingen voor overpad ontvangen. Startbijeenkomst 
deze week (Hans). 

 



Algemeen belang 

* 9c: De AED-contracten voor onderhoud, support en nazorg zijn voor de komende 5 jaar verlengd. 
De printplaten van de AED’s worden in deze periode gefaseerd vervangen. De gemeentelijke bijdrage 
van 600 euro is ontvangen. Dit is niet kostendekkend. 
* 9d PB wil bezien wat haar rol is; er zijn al veel instanties die zich bezighouden met zorg en welzijn. 
Ellis heeft praatstuk over sociale cohesie geschreven. 
* 9e: Hoe kunnen we 100.000 euro provinciale subsidie verwerven voor vergroening van het dorp? Is 
voorgelegd bij gemeente en in vervolg daarop eventueel verdere verkenning? (Bas, Jan, Hans). 
 
* 11: Sluiting om 20.29 uur 
 
Volgende vergadering: maandag 5 juli 2021 aanvang 19.00 uur in Hoeflo 

 


