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Jaarverslag 2017  
Datum: 16 mei 2018 
 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter:    Dhr. B. Karssenberg  
Penningmeester:   Dhr. J. Los  
Secretaris:    Mw. M. Noortman (tot februari 2017) 
                                        Mw. M. Brokken (tot oktober 2017) 
     Vanaf november 2017 vacature 
Vicevoorzitter:   Dhr. J. Los 
Lid:     Mw. D. Weijenberg  
Lid:     Dhr. H. Enderink 
Lid:     Mw. A. Preuter  
Lid:     Dhr. T. Verwoerd (tot maart 2018) 
 
Commissiesamenstelling:  
Dorpskarakter en Groenbeheer Mw. D. Weijenberg, Dhr. H. Enderink 
     met ondersteunende onderhoudsgroep     
                                               Bielderweg/Bremweg 
Voorzieningen en Zorg  Mw. D. Weijenberg, Mw. A. Preuter 
     met ondersteunende commissie 
Recreatie, Toerisme, Legendes  Dhr. H. Enderink, Dhr. B. Karssenberg 
Wonen, Verkeer, Veiligheid Dhr. B. Karssenberg, Dhr. J. Los 
Gemeente- en Dorpsraadcontacten Dhr. B. Karssenberg, Dhr. J. Los 
PR en website beheer  Dhr. B. Karssenberg, Dhr. T. Verwoerd 
Contact Hoeflo                           Dhr. T. Verwoerd 
Speeltuinen    Dhr. H. Enderink 
 
 
AED     Mw. A. Doorneweerd 
WhatsApp buurtpreventie  Dhr. J. Weijenberg 
Speeltuincommissie   Dhr. G. de Groot, Mw. C. Leidekker, Taco Houkema 
     Dhr. B. Karssenberg, Dhr. H. Enderink. 
Commissie Palmpasenoptocht Mw. I. Groot Hulze, Mw. K. Kroeze 
Buitengebied en digitale bereik-   Dhr. W. Langeler 
baarheid 
 
 
Leden Plaatselijk Belang 
Het aantal leden bedraagt per 31-12-2017:     443 
 
Aantal vergaderingen:  
10x    Bestuursvergadering  
1x  Jaarvergadering 
Periodiek Overleg met kernwethouder en ambtenaren  
Doorlopende contacten met kerncontactfunctionaris dhr. A. Baas 
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Jaaroverzicht 2017 
Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth wordt hierna consequent afgekort 
met PB. 
 
 
Algemeen 
Marloes Noortman kon slechts een korte periode ons bestuur versterken. Dat neemt niet 
weg dat we haar enthousiasme en ideeën hebben gewaardeerd.  
In de loop van 2017 namen wij afscheid van onze secretaris Monique Brokken. Vanwege 
persoonlijke omstandigheden kon zij het bestuurswerk niet meer combineren met de 
overige drukke zakelijke werkzaamheden. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar 
bijdrage op een breed terrein. 
Tonnie Verwoerd is in maart 2018 in de gemeenteraad gekozen. Een bestuursfunctie 
binnen PB  is niet te combineren met het werk als gemeenteraadslid. Ook Tonnie komt 
veel dank toe voor hetgeen hij voor PB, mede als liaison naar Hoeflo, heeft betekend. 
 
In deze periode is ook meerdere keren stil gestaan bij de bestuursstructuur van PB. In de 
komende ledenvergadering wil het bestuur ook de mening van de aanwezige leden 
polsen. 
 
In een afzonderlijk overzicht wordt verslag gedaan over de financiën 2017. 
 
Gedurende het jaar ontving u twee elektronische nieuwsbrieven. Ook via de eigen 
website werd informatie verstrekt. 
 
Het in 2016 aangenomen Dorpsplan is leidend, maar een aantal commissies is nog niet 
voldoende bezet. 
 
 
Voorzieningen en Zorg 
 
Doel en gebruik 
Voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp is het belangrijk dat de huidige 
voorzieningen in stand blijven en liefst nog verder uit kunnen breiden. Een voorwaarde 
voor het in stand blijven is dat de dorpsbewoners de bestaande voorzieningen benutten 
en bewust kiezen om bij de eigen plaatselijke ondernemingen te kopen/instellingen te 
benutten.  
 
 
Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen 
Het bestuur van de Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen heeft haar eigen 
verantwoordelijkheid. Vanuit de hiervoor geformuleerde doelstellingen zijn er warme 
onderlinge contacten vanuit PB met dit bestuur.  
Met instemming werken wij mee aan nieuwe plannen om de Veldhoek en omgeving 
dichter bij elkaar te brengen door daar met name de activiteiten voor ouderen te 
verdiepen en te verbreden. Hierbij is er ook voortdurend overleg en samenwerking met 
de Stichting Welzijn Lochem. 
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Buitenlust 
Een andere belangrijke voorziening wordt de inrichting van de locatie Buitenlust. PB heeft 
hierover contacten met de gemeente, de eigenaar van de locatie en de Sparorganisatie. 
Het blijkt nog steeds een weerbarstige materie. De sleutel voor de oplossing heeft de 
eigenaar van de locatie in handen. Wij hopen dat in 2018 echt voortgang kan worden 
geboekt. 
Om met het bestuur verder mee te denken over de toekomst van het dorp is een 
werkgroep Leefbaar Harfsen opgericht. Hierin zitten twee bestuursleden PB en een aantal 
inwoners. 
In het afgelopen seizoen heeft deze werkgroep een aantal keren vergaderd. Zij heeft aan 
gegeven dat het voor een verdere visieontwikkeling voor het dorp essentieel is dat er 
duidelijkheid is over de invulling van “Buitenlust”. 
Ook de gemeente Lochem denkt positief mee maar is ook afhankelijk van beslissingen 
van de eigenaar. De huidige situatie is voor het hele dorp een ergernis. 
 
Afstemming activiteiten 
Er is inmiddels een begin gemaakt om de activiteiten van de Protestantse Kerk, 
Ontmoetingsplek de Veldhoek, PB  en Hoeflo op elkaar af te stemmen. 
De eerste resultaten zijn bemoedigend. 
 
 

PR 

Netwerkbijeenkomsten 
Het tempo van het organiseren van twee maandelijkse bijeenkomsten voor de  besturen van 
verenigingen en instanties in Harfsen bleek te hoog te liggen. Er wordt gezocht naar een nieuw 
evenwicht. Los daarvan zijn er afstemmingsmomenten tussen PB, Ondernemersvereniging, 
Oranjevereniging en de kerk.  

Boekje Hier In Harfsen 
Het promotieboekje HierInHarfsen is een groot succes gebleken. De Stichting HierInHarfsen is 
bijna door de voorraad heen. Er wordt nagedacht over een herdruk voor de zomer 2018, om 
daarna met een geheel herziene druk uit te komen.  

Presentie Plaatselijk Belang                                                                                                
Het bestuur was bij veel festiviteiten en officiële momenten vertegenwoordigd. Zo ook bij de 
start van de nieuwbouw op het Heideveld en de eerste opleveringen. Op verzoek van de 
gemeente werden diverse beleidsstukken met haar besproken, zoals de Woonvisie 2018. 

Website en Facebook                                                                                                         
Waar mogelijk worden deze media benut. 

Gedemonteerde V1                                                                                                                                  
PB blijft pogingen ondernemen de gedemonteerde V1 die in Zutphen is gevonden naar Harfsen 
te krijgen. 
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Dorpskarakter, werken/ondernemen, Groenbeheer 
Bij voorzieningen en Zorg is al stilgestaan bij het trage verloop van de ontwikkeling van 
de  locatie Buitenlust. De in 2017 bestelde baskets met bloemen aan de diverse 
lantaarnpalen in het centrum zijn inmiddels opgehangen. Ook de Ondernemersvereniging 
heeft hieraan een (financiële) bijdrage geleverd. 

Gazon Bremweg-Bielderweg. Omdat dit gazon bij veel festiviteiten wordt gebruikt is het 
essentieel dat het waterdoorlatend vermogen van het hele gazon goed is. Met de gemeente is 
hiervoor een oplossing gevonden. Wij zijn tevreden over het resultaat.  

Vrijwilligers besteedden ook het afgelopen jaar veel tijd aan het groen rondom Ons Plein. 

Met de directie van Circulus Berkel zijn gesprekken gevoerd over verbetering van de 
communicatie, leefbaarheid en buitenruimte. 

 
AED 
Mevrouw A. Doorneweerd heeft namens Plaatselijk Belang de organisatie van de AED in 
het dorp, voor zover die onder haar verantwoordelijkheid valt, op zich genomen. Ook in 
het afgelopen jaar heeft zij haar taak weer op de meest voortreffelijke wijze vervuld. 

 

Wonen, Verkeer en veiligheid 

Heideveld 
PB is heel tevreden dat de bouw op het Heideveld niet alleen op 18 mei 2017 is 
gestart maar ook dat  de verkoop van de projectwoningen RVG/Nikkels voorspoedig 
verloopt.  Minder tevreden is PB over de verkoop van de vrije kavels van de 
gemeente. Daarover is dan ook intensief contact met de gemeente geweest. We 
spreken de hoop uit dat deze voor het dorp essentiële verkoop nu ook vlotter gaat 
verlopen. De eerste projectwoningen zijn opgeleverd, alle gebouwde huurwoningen 
zijn verhuurd. Bij de oplevering was PB ook vertegenwoordigd. 

Verkeer, veiligheid 
Wat betreft het verkeer op de doorgaande wegen in Harfsen zijn zowel de verkeers- 
intensiteit als de snelheid waarmee wordt gereden voortdurende aandachtspunten. 
Positief is dat bij de Beatrixschool nu twee schoolzones zijn ingericht. Ook bij de 
kruising Braakhekkeweg/Broekstraat  zijn waarschuwingsborden geplaatst. PB 
haakt aan bij het initiatief van Epse om van de Oude Larenseweg een fietspad te 
maken. Los daarvan blijft PB bij de provincie aandacht vragen om de onveilige 
fietssuggestiestrook op de provinciale Lochemseweg door een veilig, gescheiden 
fietspad aan te leggen. De richtlijnen van de Provincie en Politie zijn bekend. Maar 
in combinatie met andere plannen zijn wellicht eerder resultaten te bereiken. 

Nieuwe vliegroutes over Harfsen                                                                            
Bij de gemeente Lochem is bij herhaling aandacht gevraagd voor de hoogte van de 
geplande vliegroutes boven Harfsen. Dit is door de gemeente opgepakt. 
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Harfsen energieneutraal                                                                                   
Via Lochem Energie (Dik Brokken) zijn er gesprekken op gang gekomen over dit 
onderwerp. Mogelijkheden worden in kaart gebracht. Pogingen worden ondernomen 
meer bewoners bij dit initiatief te betrekken zodat de uitrol efficiënter voortgang 
kan vinden.  
 
 
Speeltuinen  
Een groot aantal vrijwilligers, ruim 20, is enthousiast bezig met de speeltuinen 
(Kriebeltuin, Schooldermansweide, Beatrixschool). Aan de hand van een rooster 
wordt systematisch onderhoud gepleegd. Toestellen worden waar nodig vervangen. 
Het resultaat is zichtbaar. Om de verdere ambitieuze plannen te kunnen realiseren 
worden fondsen aangeschreven. Doel is om in het dorp plekken te houden waar de 
jeugd lekker kan spelen, maar ook ouders, opa’s en oma’s actief kunnen zijn. Zodra 
er gebouwd is op plan Heideveld wordt daar ook een nieuwe speelplek gerealiseerd. 
 

 

Historie, evenementen, recreatie en toerisme en Speeltuinen 
Toerisme  
Er is een commissie Legendes in het leven geroepen. Zij gaan kijken hoe Harfsen 
op te kaart te krijgen middels oude legendes. Rond de legendes kunnen wandel- en 
puzzeltochten bedacht worden of kan de plaatselijke horeca bv. een plate Mystiek 
Harfsen aanbieden enz. 

De in 2016 gestarte werkgroep om na te denken over de realisatie van een 
toeristische attractie in Harfsen, in samenwerking en samenhang met bestaande 
ondernemers/faciliteiten, heeft in begin 2017 een eerste schets van een plan 
gemaakt. Zowel de omvang van deze schets als de voorkeurslocatie stuitten op 
bezwaren bij de direct betrokkenen. Vandaar dat dit plan in de ijskast is gezet. Op 
advies van de commissie Leefbaar Harfsen wordt nu eerst gewerkt vanuit de 
dorpskern. Werken aan de uitstraling van Harfsen blijft prioriteit houden. 

 

Gemeente-, Provincie- en Dorpsraadcontacten 
Door de komst van de functie van kerncontactfunctionaris vanuit de gemeente 
Lochem is het aanspreekpunt van Plaatselijk Belang voor gemeentezaken in eerste 
instantie beperkt tot 1 persoon, te weten de heer Appie Baas. Hij zet onder de 
inwoners levende vragen/onderwerpen binnen de gemeente uit. Waar nodig is er 
vervolgens overleg met ambtenaren die een bepaald domein beheren. Daarnaast is 
er periodiek     overleg met de kern- en/of overige wethouders. Deze werkwijze is 
prima. 
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Buitengebied en digitale bereikbaarheid                                                      
Een werkgroep heeft zich ingespannen voor meer snellere verbindingen in het 
buitengebied. Hiervoor was een deelname van meer dan 50% nodig. Dat heeft tot 
succes geleid. Hiermee is een langdurige wens gerealiseerd. 

 

Buurtpreventie WhatsApp 
PB heeft Johan Weijenberg bereid gevonden de WhatsApp kar te trekken in 
Harfsen. Hij heeft dit met verve opgepakt en goede resultaten bereikt.  
 
 
 
Slot 
Zoals u merkt is er het afgelopen jaar in goed overleg en in goede samenwerking 
tussen veel mensen en partijen veel werk verzet. En met succes. Om dit te 
continueren blijft een hoge mate van betrokkenheid van de inwoners van Harfsen 
noodzakelijk. Een verhoging van het aantal leden is dan ook een blijvend  
actiepunt.  


