
NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) 
Datum:  3 januari 2022 aanvang 19.30 uur (digitaal) 
Aanwezig:         Hans Enderink, Jan Los, Aldi Preuter, Deodata  Strookappe, Ellis Frans-Kapma 
Afwezig:             - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mededelingen/algemeen 
3. Op 15 januari om 11 uur wordt op het pastorieplein een foto van het bestuur gemaakt t.b.v. de 
Gemeentegids. Is met Wim Wichers inmiddels afgesproken. 
Notulen 
4. De notulen van 6 december zijn akkoord. 
Ingekomen en verzonden post 
5. UBO: wil iedereen de voor- en achterkant van zijn/haar rijbewijs naar Jan sturen; de foto en 
handtekening mogen worden afgeplakt. 
- Dé spreekt een nieuwjaarswens in voor de gemeentelijke uitzending van Allemaal1tv. 
- Hans neemt contact op met Janneke i.v.m. verzoek van Jos Walraven uit Gorinchem. 
Organisatie 
6a. Aanpassing statuten en WBTR schuift door naar 11 januari ’22 (Dé) 
6b. Dan wordt ook gesproken over grootte bestuur en nieuwe bestuursleden i.v.m. aftreden Hans en 
Jan. 
c. Algemene ledenvergadering staat gepland op 23 mei a.s. om 19.30 uur in Hoeflo (Ellis) Het voorstel 
is om een spreker uit te nodigen over de energietransitie en/of de woonvisie. 
Dorp 
7a. De samenwerking met Alie Vreemann, beleidsadviseur wonen van de gemeente wordt als heel 
positief ervaren. Op 6 januari is er een digitale meeting met een aantal Harfsense jongeren (in totaal 
11 personen). Dan wordt ook gekeken of jongeren uit Eefde aansluiten op de meeting van 27 januari. 
7b. Na de bijeenkomst op 27 januari worden gesprekken gevoerd over de woningbehoeftes van 
ouderen (doorstromingsmogelijkheden). Op de volgende PB-vergadering worden details besproken. 
7c. Gekozen wordt voor een schriftelijke bijdrage over de woonvisie m.b.t. Harfsen en wel t.b.v. de 
gemeenteraadsvergadering op 17 januari. Inmiddels blijkt dat andere gemeenten wel een 
voorkeursbehandeling hanteren (juridische obstakels omzeilen) voor de eigen inwoners bij verkoop 
en verhuur van nieuwbouw, zoals Brummen. Na de digitale ontmoeting met jongeren stelt Ellis een 
conceptbrief op. 
7d. en 7e. Dé en Jan maken een afspraak met de heren Gietelink en Wennekes 
7f. Jan neemt contact op met dhr. C.de Wit aan de Schepersweg. 
7g. Tekst voor Gemeentegids mag qua leefbaarheid iets enthousiaster (Ellis). 
Buitengebied 
8. De nu groene toeristische borden in en rond Harfsen zouden kosteloos vervangen kunnen worden 
door nieuwe, bruine borden (Jan). 
Algemeen belang 
9a., 9b. en 9e. In de enquête over de consequenties van het opheffen van buslijn 56 nemen we ook 
vragen/ideeën, wensen voor het Dorpsplan mee. Bij het opstellen van de vragen gaan we jongeren 
betrekken (Nick Roeterdink en Vera Wuestman). Ellis vraagt hen of zij daartoe bereid zijn. De 
vragenlijst moet gemakkelijk in te vullen zijn om zoveel mogelijk reacties te krijgen. Het idee is om de 
vragenlijst samen met De Uitkijk (3de week februari) huis aan huis te verspreiden. Ellis neemt daartoe 
contact op met Jannie Besselink. Extra kosten zijn uiteraard voor PB. Vragenlijst komt ook op de 
website met mogelijkheid om zo te reageren. Verder worden antwoorden opgehaald. 
9c. Jan heeft een reminder gestuurd m.b.t. het achterstallige onderhoud van de begraafplaats 
Almen-Harfsen. 



9d. Gesprekken energieneutraliteit Harfsen en Kring van Dorth: we wachten het overleg met de 
gemeente op 26 januari even af, ook i.v.m. de kosten van Rom3D. 
Rondvraag 
10. Hans vertelt dat de ontwikkelingen van het Klompenpad hoopvol verlopen. 
- Jan heeft subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds voor de speel- en ontmoetingsplek bij de 
Bremweg in Harfsen. De totale kosten zijn begroot op 4500 euro, de gemeente draagt 1700 euro bij, 
de bewoners houden een ludieke actie om 600 euro bijeen te krijgen, zodat het subsidieverzoek aan 
het Oranjefonds 2200 euro bedraagt. De werkgroep is enthousiast. 
- Verlenging van de Groenverbruikersovereenkomst met Circulus Berkel wordt bekeken door Hans en 
vervolgens bekrachtigd door Jan. 
12. De volgende vergadering is op 7 februari om 19.30 uur in Hoeflo. 
 
 


