
 
 
NOTULEN Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) 
Datum:  23 mei 2022 aanvang 19.30 uur 
Aanwezig:         De bestuursleden Jan Los, Dé Strookappe, Hans Enderink, Aldi Preuter en de kandidaat 
                           bestuurslede: Wim Wichers, Ko Poot en Ellis Frans-Kapma. Namens de gemeente 
                           ideeënmakelaar Wouter Swam; ca 40 leden 
Afwezig met kennisgeving: wethouder Eric-Jan de Haan en Bertus Karssenberg  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Welkom, Opening door waarnemend voorzitter Jan Los. Vorig jaar vond de ALV via Teams 
plaats, nu weer fysiek, gelukkig. Alle ter zake doende documenten zijn tijdig aan de leden 
gemaild en staan op de website: de notulen van de ALV van 10 maart 2021, het jaarverslag 
2021, het financiële jaarverslag 2021, verslag van de kascommissie, concept gewijzigde 
statuten en concept aangepast huishoudelijk reglement. 

2. Vaststelling agenda; geen aanvullingen/opmerkingen vanuit de vergadering 
3. De notulen van de ALV 2021: idem 
4. Jaarverslag 2021: idem 
5. Financieel jaarverslag: idem Uit de balans blijkt dat PB een gezonde vereniging is met 

voldoende eigen vermogen om de taken te vervullen, zoals het – indien nodig - vervangen 
van de AED’s en speeltoestellen. Wegens aanpassing van de statuten zijn er dit jaar ook 
notariskosten geboekt. 

6. A. Verslag van de kascommissie: idem. B. Het bestuur is decharge verleend door de 
vergadering. 

7. Dhr. Bertus Schoneveld heeft zich bereid verklaard Ko Poot als kascommissielid op te volgen. 
8. A. Jan Los geeft een toelichting op de conceptstatutenwijzigingen, waarin o.a. is bepaald dat 

bestuursleden maximaal 9 jaar kunnen aanblijven. Na een opmerking van Gerrit Valkeman 
besluit de vergadering dat het minimumaantal bestuursleden – gezien de werkdruk en de 
vele taken – in de statuten gesteld moet worden op 5 i.p.v. 3, maar er wordt gestreefd naar 7 
bestuursleden. B. De vergadering stemt in met de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement 

9. Bestuursverkiezing. A. Gestreefd wordt naar uitbreiding van het bestuur tot 7 mensen. B. Als 
nieuwe bestuursleden worden gekozen Wim Wichers, Ko Poot en Ellis Frans-Kapma. Alle drie 
stellen zich kort voor aan de vergadering. C. Aftredende bestuursleden zijn Jan Los, Aldi 
Preuter en Hans Enderink, die uitgebreid worden bedankt voor hun inzet ten behoeve van de 
leefbaarheid van Harfsen en Kring van Dorth. Voor hen zijn er bloemen en een cadeaubon. 

10. Drie bestuursmededelingen: Jan Los meldt dat de taakverdeling door de bestuursleden 
onderling wordt bepaald. I.v.m. de energietransitie is door PB een actieve energiecommissie 
met veel kennis samengesteld. Op 19 september wordt een bijeenkomst voor alle inwoners 
van Harfsen en Kring van Dorth belegd, waarin uitgebreid over 
energiebesparingsmogelijkheden wordt geïnformeerd. Ook worden presentaties gegeven 
door o.a. ROM3D over het huidige verbruik en duurzame oplossingen. Buitenlust-eigenaar 
zegt dat zijn pand verkocht is, maar zegt niet aan wie. PB houdt de vinger, samen meet de 
gemeente, aan de pols van de ontwikkelingen en blijft streven naar een aantrekkelijk, 
levendig en gezellig dorpsplein. 

11. Rondvraag: geen 
12. Sluiting huishoudelijk gedeelte. 



ALGEMEEN GEDEELTE VOOR ALLE INWONERS VAN HARFSEN EN KRING VAN DORTH 
 

14/15 Na de opening door Jan Los geeft Dé Strookappe een uitgebreide toelichting op de 
       belangrijkste uitkomsten van de onlangs gehouden enquête. Die vormen de leidraad 
       voor de actualisering van het Dorpsplan 2016-2026. Over de belangrijkste thema’s geeft 
       een aantal sprekers een presentatie. 
- Uit de groep ‘starterswoningen Harfsen’, waar de noodzaak om meer betaalbare 

nieuwbouwwoningen voor met name jongeren te bouwen, doet Nadia van der Leer een 
dringend beroep op de gemeente om hier rekening mee te houden. Dat is van groot 
belang voor de leefbaarheid van het dorp, de instandhouding van de voorzieningen en 
van een bloeiend verenigingsleven. Dat die noodzaak er is blijkt duidelijk uit de enquête, 
die de groep heeft gehouden. Daarop zijn 140 reacties van jongeren tussen 19 en 30 jaar 
gekomen, waarvan er 80 meldden graag in Harfsen te willen blijven wonen. Zij zoeken 
met name een koophuis, maar huur mag ook. Inmiddels zijn er door de gemeente 30 
betaalbare nieuwbouwwoningen gepland vóór 2030. Mede namens buurkernen uit de 
gemeente heeft PB een brandbrief gestuurd naar het college van B&W en de nieuwe 
gemeenteraad om de noodzaak nogmaals te benadrukken. Er ontspon zich vervolgens 
een levendige discussie over de mogelijkheden die gemeente en betrokkenen hebben. 

- Nick Roeterdink verwoordde het ongenoegen over het opheffen van buslijn 56, waardoor 
veel Harfsenaren zijn gedupeerd en ernstig worden belemmerd in hun reis naar school, 
werk, familie etc. Hij illustreerde dat met een PowerPoint-presentatie. Het opsplitsen van 
de lijn in tweeën en wel eentje van Deventer naar Lochem Staring en Lochem station en 
eentje van Borculo naar Lochem en v.v. zou voor veel reizigers/studenten/forensen een 
uitkomst zijn. De hubs (knooppunten) met elkaar verbinden is volgens hem een meer 
dan logische stap. Hij memoreerde dat de verbinding Borculo Deventer langs Harfsen al 
sinds 1885 bestaat en in die 136 jaar dus effectief is gebleken. De verkeersdrempels zijn 
voor buslijn 57 geen probleem, dus waarom wordt dit als argument opgevoerd bij het 
opheffen van buslijn 56?  Bestuursleden Dé en Ellis hebben recent een gesprek gehad 
met mensen van Arriva, de provincie, de gemeente en Wakker Loarne om te 
benadrukken dat goed OV voor Harfsen (en Laren) essentieel is voor de leefbaarheid van 
de huidige en de toekomstige bewoners. Uit de aanwezigen kwam de suggestie om 
Gedeputeerden van de Provinciale Staten uit te nodigen voor een gesprek hierover; de 
komende verkiezingen volgend jaar kan ons wellicht in de kaart spelen. 

- Gerrit Berkelder, lid van de energiecommissie en bewoner van het gemeentelijk 
monument op de hoek van de Kasteelweg en de Bathmenseweg in Kring van Dorth, 
schetste de middelen, die hij en zijn partner hebben aangewend om dit historische pand 
energiezuiniger te maken. Ook gaf hij alvast talloze tips, die voor elke situatie en iedere 
woning toepasbaar zijn. 

- Ellis Frans-Kapma schetste tenslotte de coördinatie van vraag en aanbod van hulp aan de 
in Harfsen verblijvende Oekraïense vluchtelingen en prees het naoberschap van de 
inwoners. De vluchtelingen konden alleen hun kind(eren) aan de hand meenemen en 
hooguit één tas met spullen. Aangeboden werden allerlei zaken als kleding, schoenen, 
bedden etc., maar ook hand en spandiensten, vervoer en werden er donaties gedaan. 

16  Windmolens kwamen aan de orde bij de rondvraag, maar daarover konden geen 
       concrete mededelingen worden gedaan. PB ziet als eerste actie het plaatsen van  
       zonnepanelen op daken en energiebesparende maatregelen als kieren dichten en 
       isoleren. Hoe meer er wordt bespaard, hoe minder windmolens er hoeven te komen. 
17  Sluiting omstreeks 21.30 uur door Jan Los met dank aan allen. Vervolgens werd nog 

                     uitgebreid en gezellig nagepraat bij een drankje. 
 

 


