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: Algemene leden- en dorpsraadvergadering
: Dorpshuus Hoeflo
: 13 maart 2017
: Naast spreker en bestuur zijn elf belangstellenden aanwezig.
: de heer J. Kottelenberg en mevrouw W. Haarman
: CONCEPT

1. Opening en welkom
De voorzitter Bertus Kassenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het bijzonder
de heer A. Baas die namens de gemeente aanwezig is en de heer J. Duivenvoorden die vanavond zal spreken
over Marke Gorsselse Heide.
3. Notulen jaarvergadering 2016
De notulen van 2016 worden door de voorzitter doorgenomen en akkoord bevonden.
4. Jaarverslag 2016
Over het verslag van de secretaris zijn verder geen vragen of opmerkingen en worden vastgesteld.
5. Verslag van de penningmeester
De penningmeester J. Los neemt het financiële verslag door en geeft de nodige toelichting. In verslag komen,
in vergelijking met andere jaren, een paar grotere uitgaven voor. Dat komt door de verschillende activiteiten
en de kosten voor het Dorpsplan.
Verder is er een voorschot op een legaat ontvangen. Deze loopt niet via de Winst- en Verliesrekening.
Dhr. W. Wichers vraagt waarom of het restant van het legaat nog niet bekend is. De penningmeester legt uit
dat wij geen ANBI Stichting zijn en dat we nog wachten op vrijstelling van erfbelasting.
6. Terugkoppeling door kascommissie
Vervolgens wordt de kascommissie, bestaande uit de heren G. Mombarg en de heer G. Dashorst, verzocht
verslag te doen van de door hen uitgevoerde controle op de financiën van PB.
De heer Dashorst is niet aanwezig en dus neemt de heer Mombarg het woord. Hij meldt dat alles correct
bevonden is en dat de kascommissie voorstelt de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering is
het hiermee eens.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
Voor 2017 wordt vast gesteld, dat de kascommissie zal bestaan uit de heer Mombarg en mevrouw Peetoom.
8. Bestuursverkiezingen
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar Dineke Weijenberg en Hans Enderink.
Inmiddels zijn al afgetreden en dus niet herkiesbaar Pieteke Bruining en Ina Braakman. Zij konden vanavond
niet aanwezig zijn. De vergadering gaat akkoord met herbenoeming voor een nieuwe periode.
9. Voorstel bestuur
Het bestuur heeft Aldi Preuter en Tonnie Verwoerd bereidt gevonden om zitting te nemen in het bestuur.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming, gevolgd door de felicitaties van de voorzitter.
De heer W. Wichers merkt nog wel even op dat er een kleine typefout was in de aankondiging voor het
aanmelden van nieuwe leden, maar is zeker akkoord met de benoeming.

10. Contributieverhoging
I.v.m. de steeds hogere kosten, mede door toenemende activiteiten, stelt het bestuur een
contributieverhoging voor van € 2,- De contributie wordt dus € 12,- per jaar en vastgesteld voor de eerste 3
jaren. De leden gaan akkoord.
11. Rondvraag
Mevrouw J. Besseling vraagt of de afvalcontainers nog verplaatst worden? De heer H. Enderink meldt dat er
veel gepraat is en dat er nog een kleine optie was aan de Bielderweg, maar helaas. De afvalcontainers blijven
staan aan de Bremweg. Dat betekent dat het wandelpad iets verplaatst moet worden.
Om 20.15 uur sluit de voorzitter de ledenvergadering.
12. Opening dorpsraadvergadering
De dorpsraadvergadering wordt geopend door de voorzitter om 20.45 uur
13. Toerisme in Harfsen
De voorzitter legt aan de hand van een Power Point Presentatie uit dat Harfsen beter op de toeristische
kaart moet komen en dat er 2 vergaderingen zijn geweest om een belevingspark te realiseren, een zgn.
Dassenburcht.
Er zijn al een 3-tal opties waar dit kan komen t.w. De Waterjuffer, KI-station Broekstraat en de vuilnisbelt
tussen de Emsbroekweg en Reeverweg. Provincie wil meehelpen voor sanering, gemeente is enthousiast en
zo ook de eerste betrokkenen. We moeten niet uit het oog verliezen dat het een plan is waarbij iedereen er
zijn voordeel uit kan halen, denk aan de ondernemers, Dorpshuus Hoeflo, de kerk, de inwoners enz.
Wordt vervolgd.
De heer W. Wichers vraagt of de subsidie van Lochem 3.0 nog wel doorgaat? De voorzitter gaat er zeker
vanuit dat dit geen probleem zal zijn en staat voor de volle 100% achter Lochem 3.0, maar de dorpen
moeten daar wel zelf achter aan gaan. Staande deze vergadering wordt er een beslissing genomen in een
andere vergadering over Lochem 3.0
14. Kernfunctionaris aan het woord
De heer A. Baas is onze kernfunctionaris en krijgt het woord. De heer Baas neemt het afgelopen jaar met ons
door.
Hij refereert ondermeer aan de opening van het dorpsplein. Het buitenterrein bij Hoeflo is gerealiseerd in
goede samenspraak met de gemeente.
Het Dorpsplan is een feit. Er waren vele inwoners bij betrokken zowel jong als oud en door grote inzet blijft
Steunpunt De Veldhoek open. Hij vindt dat de samenwerking goed is verlopen en hij is hier over zeer positief
gestemd. Uit handen van de voorzitter ontvangt de heer Baas een presentje.
15. Presentatie Marke Gorsselse Heide
De heer J. Duivenvoorden vertelt en aan de hand van een mooie Power Point Presentatie over Marke
Gorsselse Heide. Hier komen aanbod: Geschiedenis, Samenwerking, Streefdoel en Natuurdoelstellingen.
Voorzitter B. Karssenberg bedankt de heer Duivenvoorden voor zijn zeer informatieve voordracht en uit
handen ontvangt hij een presentje.

16. Rondvraag
De heer H. Slettenhaar vraagt of er nog snelheidsmaatregelen worden getroffen op de Lochemseweg?
De heer A. Baas meldt dat er al wel signaleringsborden zijn geweest. Hij zal deze er weer neer laten hangen
en er moeten grotere politiecontroles worden uitgevoerd. Ter hoogte van de school komen binnenkort
verkeer remmende maatregelen.
Dit wordt verder besproken met de wijkagent.
17. Sluiting avond om 22.05 uur
Tot slot dankt de voorzitter de heer Baas en Duivenvoorden voor hun bijdrage aan deze informatieve avond
en wenst een ieder wel thuis.
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