
 
 
NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) 
Datum:  2 mei 2022 aanvang 19.30 uur 
Aanwezig:         Jan Los, Dé Strookappe, Hans Enderink, Aldi Preuter, Wim Wichers, Ellis Frans-Kapma 
Afwezig:          - 
Gast:   Raymond Gietelink 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voor aanvang van de vergadering heeft dhr. Raymond Gietelink zijn plannen gepresenteerd voor 
nieuwbouw op het dorpsplein op de plek van Lochemseweg 134 en directe omgeving. PB is hier 
positief over en hoopt op een ‘treintjes-effect’ voor het plein. 
 
Mededelingen/algemeen 
3. Het contract met Circulus-Berkel dient te worden aangevuld met een opzegtermijn en een 
indexering, wat inmiddels gecommuniceerd is. 
Jan heeft contact gehad met Hoeflo en de gemeente Lochem over een pilot m.b.t. tijdelijke 
uitbreiding van de horecavergunning. 
 
Notulen 
4. De notulen van 4 april 2022 zijn akkoord met een kanttekening van Dé. 
 
Ingekomen en verzonden post 
5. Geen opmerkingen 
 
Organisatie 
6a. Jaarverslag en financieel jaarverslag zijn oké. Beide kunnen op de website worden geplaatst, wat 
in de uitnodiging voor de ledenvergadering zal worden vermeld. 
6b. PB heeft een aantal focuspunten geselecteerd op basis van de onlangs gehouden enquête. Deze 
worden door verschillende betrokkenen (die door Jan en Dé worden benaderd) na afloop van het 
huishoudelijke gedeelte van de ledenvergadering belicht in het kader van de actualisering van het 
Dorpsplan 2016-2026. Deelagenda: 

- Belangrijkste conclusies van de enquête 
- Nick Roeterdink en Vera Wuestman over problematiek betaalbare woningbouw en OV 
- Jorick Ehrenhard over energie – noodzakelijke energiebezuiniging en nul-op-de-meter 
- Stand van zaken Oekraïense vluchtelingenhulp 

Aansluitend is er gelegenheid voor vragen, opmerkingen en discussie. 
6c. Leden worden voor de ALV uitgenodigd per mail met verwijzing naar de website, waarop 
jaarverslag, financieel jaarverslag, gewijzigde statuten, aangepast huishoudelijk regelement, rooster 
van aftreden en samenvatting conclusies enquête staan. Uitnodigingen worden ook via de website, 
Facebook en De Gids (2x) gecommuniceerd. Een fysiek exemplaar van de stukken kan worden 
aangevraagd. 
6d. Dhr. Ko Poot is kandidaat voor de bestuursfunctie van Hans Enderink. Wim Wichers heeft zich 
eerder al beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. 



Met andere kandidaat-bestuursleden en/of commissieleden hebben Hans en Wim komende week 
contact. Jan bekijkt de statuten over de procedure verkiezing/benoeming van de voorzitter. 
6e. Zie 6c. 
6f. De concept-brandbrief over de noodzaak van betaalbare nieuwbouw is akkoord, wordt ter 
goedkeuring aan Wakker Loarne gestuurd en vervolgens aan alle dorpsraden in de gemeente 
Lochem. Dé en Ellis gaan (met vertegenwoordigers van Wakker Loarne, de gemeente en de provincie 
met busonderneming Arriva om de tafel over de OV-problematiek alhier. 
6g. De concept-statuten zijn oké en komen op de website. 
 
Dorp 
7a. Raymond Gietelink heeft een concreet plan voor de ene kant van het dorpsplein, aan de andere 
kant (Buitenlust) wordt misschien een nieuw plan ingediend bij de gemeente. Treintjes-effect? 
7b. De fa. Geerdink gaat op 27 en 28 mei de speelplek inclusief de schommel (!) aanleggen op het 
pastorieplein. De buurt heeft de precieze plek bepaald en de financiering is helemaal rond. Het plan 
is om in juni ook de subsidiegevers uit te nodigen voor de opening. 
7c. Zie 6f 
7d. Er komt een oproep in De Uitkijk, via de mail en Facebook om de energiecommissie uit te 
breiden. 
7e. Aldi en Ellis gaan de versierde straten in Harfsen op woensdag 8 juni beoordelen en kiezen (met 
motivering) de 1e, 2de en 3de prijswinnaars en brengen verslag uit aan Jan, die de prijzen zal uitreiken. 
7f. Jan zorgt voor een krans t.b.v. de dodenherdenking op 4 mei. Leden van het bestuur van PB lopen 
mee tijdens de stille tocht. 
 
Buitengebied 
8a. Voor wat de aanpassing van de toeristische borden in en rond Harfsen betreft is het afwachten 
op een reactie op de aan duidelijkheid niets te wensen overlatende brief van Jan aan de gemeente. 
8b. Het Klompenpad is op een haar na gereed. Op 7 mei gaat Hans met betrokkenen een rondje 
lopen om te kijken of er nog obstakels zijn. Hans blijft ook na zijn aftreden als bestuurslid graag 
betrokken bij het onderhoud van het Klompenpad. 
 
Algemeen belang 
9a. Via het mailadres oekraine@plaatselijkbelangharfsen.nl  is veel hulp aangeboden aan de in 
Harfsen verblijvende Oekraïense vluchtelingen, waarvan graag gebruik is gemaakt. Twee kinderen 
kunnen op de Beatrixschool blijven. Dé signaleert dat de drie moeders wel willen werken, 
bijvoorbeeld als vrijwilliger, en dat ook al af en toe doen. 
9b. Het onderhoud van de begraafplaats Harfsen/Almen is nog steeds niet op orde. Eerst moet het 
achterstallige onderhoud worden ingelopen en vervolgens zou het mooi zijn als vrijwilligers uit beide 
dorpen gaan assisteren bij het onderhoud. De bal ligt nu bij de gemeente. 
9c. Het verslag van de bijeenkomst op 21 april is rondgestuurd. De energiecommissie behoeft 
uitbreiding (zie 7d). 
9d. Ellis oppert om de klok op het dorpsplein in ere te herstellen als doel voor de opbrengst van de 
rommelmarkt. Iedereen stemt ermee in. Jan neemt hierin het voortouw. 
9e. Annet stopt met de coördinatie van AED-cursussen etc. Samen met Dé zoeken ze een opvolger. 
Dé heeft met Annet overlegd om de cursussen voortaan samen met buurdorpen te organiseren. 
 
Rondvraag 
10. Hans en Jan: Is de PB-tent nog in orde? Voorlopig nog wel, is de conclusie. 
De volgende AB-vergadering is op maandagavond 13 juni, aanvang 19.30 uur in Hoeflo. 
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