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1. Opening en welkom
De aanwezigen worden welkom geheten door Plaatselijk Belang voorzitter Ko Poot. Een speciaal
welkom is er voor kernwethouder dhr. J. Kottelenberg.
2. Notulen jaarvergadering 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Ze worden door de vergadering aangenomen en
goedgekeurd. De notulist wordt bedankt voor het maken van de notulen.
3. Verslag van de secretaris
In het afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang zich voor verschillende zaken ingezet. Voor een aantal
onderwerpen geldt dat dit wordt voortgezet in 2015. De secretaris geeft een kort overzicht:
• Een vangnet voor de mensen die geraakt worden door de veranderingen in de zorg
• Betere communicatie met inwoners van Harfsen (nieuwe website)
• Bekendheid geven aan Harfsen door meewerken aan Zomer in Gelderland en de informatiefilm van
de gemeente Lochem
• Ontwikkeling plan Heideveld
• Dekkend netwerk van AED- en reanimatie vrijwilligers
• Onderhoud en vernieuwing speeltuinen i.s.m speeltuincommissie
• Recreatie en toerisme door update van Ommetje Harfsen
• Herinrichting Dorpshart
• Nauwe samenwerking met de gemeente d.m.v goed contact met kerncontactfunctionaris
• Vernieuwing Dorpsvisie en dorpsplan
Er worden een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt nav het jaarverslag.
Blz 4: Het zou wellicht een goed idee zijn om de folder van het Ommetje Harfsen niet alleen in het
buitengebied, Laren en Lochem neer te leggen, maar ook in het centrum van Harfsen. Aangegeven
wordt dat de folder ook bij Hoeflo en bij garage Slettenhaar wordt neergelegd. De folder ligt niet bij
Buitenlust omdat zij niet als sponsor aan het project wilde meewerken.
Blz 5: De vraag wordt gesteld of het klopt dat de VKK-FDG (Vereniging Kleine Kernen) inderdaad
haar medewerking weer gaat verlenen aan vernieuwing van het dorpsplan. Hierop wordt
bevestigend geantwoord. Als aanvulling op het jaarverslag wordt toegelicht dat Plaatselijk Belang
mee wil gaan doen aan de pilot DeBuZZ om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de input
van inwoners van Harfsen. Meer informatie volgt binnenkort.
Over het verslag van de secretaris zijn verder geen vragen of opmerkingen en worden vastgesteld.
De secretaris wordt bedankt voor het maken van de notulen.
4. Verslag van de penningmeester
De penningmeester de heer Jan Los geeft een toelichting op de jaarrekening.
Het financieel verslag is te vinden op de website van Plaatselijk Belang en bij de ingang van de
ledenvergadering.
Over de jaarrekening van de penningmeester worden geen vragen gesteld of opmerkingen
gemaakt.

5. Terugkoppeling door kascommissie
De kascommissie 2013 wordt gevormd door dhr. A. Enderink en dhr. G.Mombarg.
Dhr. A. Enderink is niet aanwezig.
De kascommissie geeft de complimenten aan de penningmeester voor nauwkeurigheid. Als
aandachtspunt geven zij mee of het niet wenselijk is om een aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten gezien de grote projecten die Plaatselijk Belang uitvoert. Dhr. W.Wichers ondersteunt dit
aandachtspunt. Dhr. G.Dashorst geeft aan dat er in het verleden altijd een WA-verzekering was
afgesloten via ASR. De penningmeester geeft aan dit verder uit te zoeken en het aandachtspunt
zeer serieus te nemen.
De financiële verslaglegging akkoord bevonden en er wordt decharge verleend aan het bestuur.
6. Benoeming nieuw lid kascommissie
De kascommissie 2015 zal worden gevormd door dhr. Gerrit Mombarg en dhr. Gerard Dashorst.
Dhr. Ap Enderink wordt ondanks zijn afwezigheid bedankt voor zijn inspanning als lid van de
kascommissie.
7. Bestuursverkiezingen
Omdat de voorzitter aftredend en niet herkiesbaar is neemt de tweede voorzitter dhr. B.
Karssenberg het voorzitterschap over tot na de bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. K. Poot. Ko geeft aan dat hij tevreden is met het verloop van
het proces van de herinrichting van het Dorpshart. Het ziet er naar uit dat dit een groot project is
waarin grote stappen zijn gemaakt en wat ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Het voelt goed
dat er na veel werk ook letterlijk vorm wordt gegeven aan de uitvoering van het plan. Ko wordt
bedankt voor zijn grote inzet voor Plaatselijk Belang en ontvangt een bloemetje en een bon.
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. J. Smale. Jan geeft aan dat hij met veel plezier zitting heeft
gehad in Plaatselijk Belang en geeft het huidige bestuur mee ervoor te waken dat bestuurslid zijn
van Plaatselijk Belang een vrijwilligersfunctie is en geen verlengstuk van de gemeente moet
worden.
Jan wordt hartelijk bedankt voor zijn grote inzet in het bestuur en ontvangt een bloemetje en een
bon.
Kandidaat bestuurslid: mevr. M (Monique) Brokken.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming, gevolgd door de felicitaties van de voorzitter.
Op dit moment zijn er nog een tweetal bestuursfuncties vacant.
8. Voorstellen van bestuur en/of leden van de vereniging
Er zijn geen voorstellen vanuit bestuur en/of leden van de vereniging.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de leden van de vereniging.
10. Sluiting jaarvergadering. Opening dorpsraadvergadering
Omdat Plaatselijk Belang tevens als dorpsraad fungeert, is het programma na de pauze toegankelijk
voor alle inwoners van Harfsen en Kring van Dorth.
Dhr. B. Karssenberg opent de vergadering en heet wijkagent mevr. Edme Wernars van harte
welkom. Mevr. M. van der Wal geeft een korte toelichting op het ontstaan van de Buurtpreventie
app in de gemeente Lochem: In navolging van Almen en Laren wil Plaatselijk Belang onderzoeken of
er in Harfsen gestart kan worden met een Buurtpreventie app. Met het melden van verdachte
situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de
verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie

overgaan. Op diverse plaatsen heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn
verdachte personen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.
11. Presentatie ‘Buurtpreventie app’
De wijkagent geeft een presentatie over Whatsapp en hoe dit is in te zetten voor het voorkomen en
signaleren van verdachte situaties. Er wordt een toelichting gegeven op de werkwijze (SAARmethode), de volgorde van handelen en een aantal voorbeelden van meldingen worden gegeven.
De wijkagent geeft aan dat in de gemeente Lochem de Buurtpreventie app al meerdere malen
succes heeft gehad en er verdachten konden worden aangehouden.
De presentatie van de wijkagent is beschikbaar voor Plaatselijk Belang en zal op de website worden
geplaatst.
Er wordt besloten om tijdens de buurthoofdenvergadering van de Oranjevereniging met de
buurthoofden in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor de Buurtpreventie app in Harfsen.
12. Sluiting avond
De vice-voorzitter sluit om 21.10 uur de avond af waarna er nog gelegenheid is tot het napraten
onder het genot van een drankje.

