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

Datum:  12 juli 2021 aanvang 19.00 uur in Hoeflo 
Aanwezig: Bas Rutgers, Hans Enderink, Jan Los, Aldi Preuter, Deodata  Strookappe, Ellis Frans  
Afwezig:             - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 3. Dé: een groepje hondenbezitters wil een plek waar honden los kunnen lopen; dit is echter geen 
taak voor PB. Goed om elkaar van ontwikkelingen op de hoogte te houden. 
* 4. punt 7d van de notulen d.d. 7 juni op verzoek AB aangepast. Jan neemt contact op met de 
gemeente m.b.t. afwikkeling voorzieningen t.b.v. de verkeersveiligheid rond de Reeverweg. 
* 5. Toeristische profilering: Bas gaat meewerken aan profilering Achterhoek toerisme. 
        Het verslag van de mobiliteitssessie volgt nog en wordt rondgestuurd.  
 
Organisatie 
6a. Bas: vraagt er aandacht voor dat in een nieuw samengesteld bestuur iedereen nog wat aan elkaar 
moet wennen. Laten we elkaar daar de tijd voor geven. 
 
6b. Bas en Jan gaan met de WBTR aan de slag. Jan neemt het voortouw. In september komt het op 
de agenda. Statutenwijziging is sowieso nodig. Huidige statuten zijn vrij rudimentair en gedateerd. 
Afgesproken is om uitgaven boven de 1.000 euro met twee mensen te accorderen; de 
penningmeester met primair de voorzitter of bij diens afwezigheid de secretaris. 
 
6c. Bas heeft op 13 juli een afspraak met Martin en Henk van Harfsen.nl. Inzet is van Harfsen.nl een 
platform te maken dat is gebouwd op nieuwe techniek, waar Harfsense en Dorther organisaties - 
inclusief PB - onder kunnen hangen. Naast ieders eigen vak komt er één agenda en één nieuwsblok 
op de homepage, waarvoor iedereen input kan aanleveren. Een onafhankelijke redactiecommissie 
bestiert alles. PB’s rol is de totstandkoming ervan. 
Monique Brokken werkt ondertussen in samenspraak met Bas en Ellis aan een krachtiger beeldmerk. 

Dorp 
7a: Op 16 augustus komt er een vervolgafspraak met de gemeente (wethouder De Haan) over het 
updaten van dorpsplan 2016-2026 en subsidieverlening. PB streeft naar verkrijging van de daarvoor 
beschikbare subsidie. Voor zo’n plan is 10 jaar te lang; in 5 jaar verandert de wereld al enorm. Alle 
onderdelen van het plan zullen verder uitgewerkt moeten worden. 
 
7b. Op 7 juli is er een positieve bijeenkomst geweest met de nieuwe wethouder Robert Bosch en 3 
ambtenaren. PB heeft een reactie gegeven op het voorliggende plan. Verder denken over een 
toekomstvisie op wonen is belangrijk en wordt de komende periode opgepakt. 
 
7c. Jan: wat nog loopt in gesprekken met de gemeente is de aanpak van de begraafplaats. 
 
7d. Directeur Flip Hatzman van DKK is op bezoek geweest voor overleg. Is het een idee om daarnaast 
een team studenten van Saxion of van de Universiteit Twente te laten onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om te komen tot een levendig dorpsplein? Jan neemt contact op. 

Buitengebied 

8a. PB heeft het besluit over de verbeterde (veiliger) fietsroute Harfsen-Epse geaccepteerd. 

 



Algemeen belang 

9d. Bas gaat gesprekken met andere dorpskernen inplannen. 

 
9g. Aldi: Ontmoetingsplek De Veldhoek start met een veelzijdig middagprogramma voor 65-plussers. 
 
9h. Lastig om 100.000 euro provinciale subsidie te verwerven voor vergroening van het dorp nu er 
voor het dorpsplein nog geen concreet plan ligt. Er komt echter vast nieuwe subsidierondes. 
 
9i. Bas: rond het thema recreatie en toerisme bestaan nogal wat misverstanden. We zullen er nog 
eens goed naar kijken. Bas komt hierop terug op de volgende vergadering. 
 
9j. Hans had overleg met de (ondertussen uitgebreide) werkgroep, waar ook de wethouder bij was. 
Besloten is dat geen honden op het Klompenpad zijn toegestaan en dat de lengte 10 à 15 km wordt. 
De conceptroute is neergelegd bij Landschapsbeheer Gelderland waarmee op 15 juli wordt overlegd 
hoe nu verder. Deze organisatie heeft ervaring met het regelen van overpad bij particulieren. De 
route zal zich met name uitstrekken aan de oostzijde van Harfsen en richting Kring van Dorth. Er is 
contact met Laren en inmiddels is bekend waar beide klompenpaden op elkaar aansluiten. 
Gemiddeld staat er 2 jaar voor om alles te organiseren. De Piperom-legende wordt erin betrokken, 
evenals de verhalen rond oude boerderijen en die van meester Heuvel (geboren Harfsenaar). 
Aandachtspunt: de digitale informatie over de wandelroutes rond Harfsen op de website van 
Achterhoek Toerisme moet beter.  
 
9k. Hans: het is de bedoeling om alle speelruimtes in de gemeente Lochem rookvrij te maken. Er 
draait een proeflokatie. 
Info over de certificatie en het logboek van de inspectie m.b.t. alle speeltoestellen in de 4 Harfsense 
speeltuinen is digitaal beschikbaar. Hans Enderink en Carla Leidekker beschikken over de inlogcode. 
 
* 12: Sluiting om 20.29 uur 
 
Volgende vergadering: maandag 2 augustus 2021 aanvang 19.00 uur in Hoeflo 

 

 


