NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB)
Datum:
6 december 2021 aanvang 19.30 uur (digitaal)
Aanwezig:
Hans Enderink, Jan Los, Aldi Preuter, Deodata Strookappe, Ellis Frans-Kapma
Afwezig:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen
4. De notulen van 6 september zijn akkoord; aan die van 18 oktober is een zin toegevoegd.
Ingekomen en verzonden post
5. Wachtruimte vliegtuigen boven Harfsen/Kring van Dorth: Geen nieuwe ontwikkelingen rond
vliegveld Lelystad. PB blijft alert, want als de kabinetsformatie rond is zullen hierover knopen
worden doorgehakt.
Organisatie
6a. en 6b. Voor aanpassing statuten vanwege de nieuwe WBTR wordt een speciale bijeenkomst
belegd en wel op 11 januari in de Ontmoetingsplek, aanvang 19.30 uur. Dan wordt ook overleg
gepleegd over de grootte van het bestuur en eventuele nieuwe bestuursleden.
Dorp
7a. Op 9 december is er een digitale voorbespreking met Alie Vreemann van de gemeente Lochem
m.b.t. de Woonvisie en de (on)mogelijkheden voor jongeren in Harfsen en Kring van Dorth om hier
een betaalbare woning te vinden. In januari wordt een bijeenkomst met de jongeren gepland,
waarbij ook die van Eefde kunnen aansluiten.
7b. Snel daarna wil PB ook met ouderen praten over hun woningbehoeftes.
7c. Dé en Jan hebben een goed gesprek gehad met de heren Nikkels en Visschers van bouwbedrijf
Nikkels in Twello over de ontwikkelingen rond Buitenlust. Nikkels stuurt nog een brief, waarin hun
visie wordt uiteengezet over een onrendabele top bij bouwen binnen de kaders van de gemeente
Lochem. Bij een grondoppervlak van minstens 1000 m2 kan subsidie bij de provincie worden
aangevraagd. Buitenlust omvat ca 700 m2; wellicht is het een optie om een ander grondstuk erbij te
betrekken. Ook worden mogelijkheden voor een Europese subsidie bekeken.
7d. Dé en Jan willen samen met Philip van Zoelen en Madelon van Leeuwen binnenkort met
Raymond Gietelink overleggen over verdere ontwikkeling van het dorpsplein.
7e. Omdat er deskundigen nodig zijn voor commissies rond o.a. energietransitie en de woonvisie zal
contact worden gezocht met dhr. C.de Wit (architect) aan de Schepersweg en met dhr. Th. Smidt
(ingenieur en duurzaamheidsdeskundige) aan de Jufferdijk (Jan).
7f. Nieuwe tekst gemeentegids (EF); foto maakt Wim Wichers op 3 januari ’22.
Buitengebied
8. Gesprek met Wim Lubbers is gepland (met Jan, Hans en Ellis). De diverse raakvlakken met Hamac
komen aan de orde.
Algemeen belang
9a. Actualisering van het Dorpsplan kan niet zonder inbreng van de inwoners. Echter, omdat het
organiseren van bijeenkomsten i.v.m. corona moeilijk is, worden inwoners van Harfsen en Kring van
Dorth op andere manieren opgeroepen om hun ideeën en belangrijke punten hiervoor te melden.
Graag met motivering en onderbouwing. We denken aan de PB-website, Facebook, De Gids en via de
mail. PB is al druk bezig met het updaten van onderwerpen als energietransitie, woonvisie, recreatie
en toerisme etc.

Meteen worden mensen gevraagd hun actuele mailadres te melden. Ellis komt met conceptteksten.
9c. Beheer en onderhoud van de begraafplaats Almen-Harfsen schiet niet op ondanks vele pogingen
en stevig aandringen van PB. Na talrijke mails is er onlangs een gesprek geweest tussen Jan, mevr.
Harkink (van Algemeen Belang Almen) en dhr. Martijn van Randwijk (adviseur gemeente Lochem);
laatstgenoemde gaat een nieuw beleidsplan opstellen voor de vijf Lochemse begraafplaatsen.
Kwestie van bezuinigen? PB vindt dat er op korte termijn echt iets moet gebeuren! Van Randwijk
kijkt wat mogelijk is en komt erop terug.
9d. In verschillende kernen worden discussies opgestart over de energietransitie. De gemeente richt
zich met name op zon en wind. PB zit op een andere lijn. Om met goede alternatieven te kunnen
komen is tijdig overleg met de inwoners van Harfsen-Kring van Dorth essentieel. Het vraagt tijd om
dieper tot de voorliggende problematiek door te dringen, mensen verder bewust te maken van de
problematiek (klimaat) en inzicht te geven in actuele mogelijkheden.
PB heeft contact met het Harfsense bedrijf ROM3D, dat een compleet projectvoorstel doet op basis
waarvan PB subsidie aanvraagt bij de gemeente. In dat kader gaan we intensiever gebruik maken van
onze energiecommissie en een klankbordgroep instellen.
Grootschalige windparken, die in deze regio niet passen, vindt PB, zijn inmiddels op on hold gezet
door een uitspraak van de Raad van State.
9e. PB heeft op veel plaatsen druk uitgeoefend om buslijn 56 van Arriva in stand te houden. Brieven
aan wethouders De Haan en Bosch, de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Gelderland
Van der Meer, gemeenteraadfracties, leden van de Provinciale Staten en reizigersorganisatie Rover
bevatten een reeks van argumenten om de lijn in stand te houden plus protesten tegen aangevoerde
‘drogredenen’ en de slechte communicatie. Hierin is ook samen met Wakker Laorne opgetrokken.
Verder is het alternatieve plan van dorpsgenoot Nick Roeterdink breed verspreid door PB. Uiteraard
wordt deelgenomen aan de ludieke actie op 8 december, georganiseerd door de fracties van de PvdA
en Gemeentebelangen van de gemeente Lochem om met de bus van Epse-Lochem vice versa mee te
rijden en zo o.a. de zogenaamde druk van de drempels te ervaren.
Rondvraag
- Om alle PB-leden nog beter de informeren over alles wat er speelt roepen we hen op ons
hun actuele mailadres te sturen.
- Ellis neemt contact op met Hoeflo, Ontmoetingsplek, kerk en Jong Harfsen om te kijken of er
met oud en nieuw iets kan worden georganiseerd dat de verbinding tussen de inwoners
versterkt. Dit gezien de beperkende coronamaatregelen. Door de gemeenteraad is een motie
van de VVD aangenomen waardoor per kern voor een initiatief 500 euro beschikbaar is.
- Hans meldt over het Klompenpad dat er een paar aanpassingen worden doorgevoerd, die
het geheel nog mooier maken.

Volgende vergadering: maandag 3 januari 2022 aanvang 19.30 uur (zo mogelijk) in Hoeflo

