
NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) 
Datum:  15 maart 2022 aanvang 19.30 uur 
Aanwezig:         Hans Enderink, Jan Los, Dé Strookappe, Ellis Frans-Kapma 
Afwezig:             Aldi Preuter wegens ziekte 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voor aanvang van de vergadering is een prettig gesprek gevoerd met Wim Wichers (fotograaf); hij 
stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie, geeft aan graag (meer) jonge mensen in het bestuur te 
zien en zal samen met Hans jonge kandidaten benaderen. Ook Dé zal jongeren polsen. 
 
Mededelingen/algemeen 
Geen 
 
Notulen 
4. De notulen van 8 februari 2022 zijn akkoord. Dhr. C. de Wit wordt door Ellis voor de volgende 
vergadering uitgenodigd. Ellis neemt contact op met Alie Vreemann m.b.t. de aanmelding voor het 
Woonfonds d.d. 11-2-2022. 
 
Ingekomen en verzonden post 
5. Geen opmerkingen 
 
Organisatie 
6a. Enquête: er zijn ca 225 digitale en 143 fysieke enquête-formulieren ingevuld. Prima score dus. 
Helaas werkte het invullen via de telefoon niet 100% goed. 
6b. Wakker Loarne (dhr. Herman Haijtink) neemt het deel van onze enquête over buslijn 56 over, 
koppelt er vragen over buslijn 57 aan en zal die in Laren e.o. verspreiden. De uitkomsten op dit 
terrein kunnen we bundelen en ermee ‘naar de politiek’ gaan. 
6c. De enquête-uitkomsten en update-voorstellen dorpsplan 2016-2026 worden in een aparte 
vergadering op 28 maart besproken. 
6d. Dé memoreert dat er onduidelijkheid in de aangepaste statuten bestaat bij tegenstrijdige 
belangen; bij artikel 12 lid 5 wordt toegevoegd: tenzij het de voorzitter betreft. Jan communiceert dit 
met notaris Smook. 
6e. Voor de ledenvergadering op 23 mei gaat Ellis het jaarverslag maken. Jan zorgt voor de 
jaarrekening. Dé en Jan presenteren de uitkomsten van de enquête. 
 
Dorp 
7a. De woonwensen van ouderen komen voldoende uit de enquête naar voren. Er kan ook op de 
ledenvergadering op worden ingegaan. 
7b en 7c: geen nieuws 
7d. Ellis nodigt dhr. C. de Wit uit voor de vergadering op 4 april en wel van 19.30 tot 20.00 uur. 
7e. De heer Theo Smidt (Jufferdijk) wordt t.z.t. uitgenodigd zitting te nemen in de commissie Energie. 
7f. Voor de speel/ontmoetingsplek aan de Bremweg zijn alle subsidies toegezegd. Alleen ontbreekt 
nog de bijdrage van de omwonenden. Hans weet dat die een bijeenkomst hebben gepland. 
7g. Rom3D heeft een offerte m.b.t. de 0-meting uitgebracht. Die wordt door de gemeente bekeken. 
Uitkomst is door ziekte vertraagd; Jan heeft diverse keren contact erover gehad met Irene Bremer. 
 
Buitengebied 
8a. Toeristische borden in en rond Harfsen . . . het vervangen van de groene borden is een ‘gebed 
zonder end’. Jan en Hans hebben e.e.a. geïnventariseerd. Hans benadert Hoeflo en de tennis- en 



voetbalvereniging om te vragen of zij de verwijzingen willen handhaven. Hier kunnen kosten aan zijn 
verbonden. Jan is over het kostenaspect nog in gesprek met de gemeente omdat het openbare 
voorzieningen betreft. 
 
Algemeen belang 
9a. Dé en Jan hebben prettige gesprekken gevoerd met Karin ter Maat, Jan de Vries (VVD) en Henk 
Datema (CDA). Besproken onderwerpen zijn met name woonvisie, energietransitie, Buitenlust en 
buslijn 56. Met mr. Koos de Loof (statenlid voor de VVD) is contact over buslijn 56; toegezegd is om 
de uitslag van de enquêtes hier en in Laren met hem te communiceren. Conclusie: belangrijk om de 
banden met de politiek warm te houden. 
9b. Ellis maakt een concept antwoord-brief aan ‘De Vier’ en stuurt die naar de bestuursleden. 
9c. Het onderhoud van de begraafplaats Harfsen/Almen is niet in orde, wat ook geldt voor Gorssel, 
dat dezelfde beheerder heeft. PB blijft erop hameren en ook Almen zet zich er al geruime tijd voor in, 
maar verbetering laat nog op zich wachten. Hoop is nu gevestigd op de nieuwe voorstellen. 
9d. Het wachten is op de gemeente (zie punt 7g). Via de enquête is er al enig zicht op de 
bewustwording bij de inwoners van Harfsen en Kring van Dorth m.b.t. de energietransitie. 
9e. De totstandkoming van het Klompenpad is weer een stapje verder gekomen. Hans zegt dat er nog 
twee plekken moeten worden geregeld. Met alle betrokkenen wordt dan eerst een rondje gelopen 
en vervolgens moeten de contracten met de eigenaren van de grond worden getekend. 
Landschapsbeheer regelt dat met de eigenaren als ze in de Randstad wonen. 
9f. Annet gaat eind dit jaar stoppen met het organiseren van de AED-cursussen etc. Prima initiatief 
van bewoners op en bij Landgoed Dorth. Dé benadert Annet om te bewerkstelligen dat men zich ook 
hier aansluit bij HartslagNu. In de toekomst zijn minder frequent cursussen nodig; elke vrijwilliger 
bepaalt zelf de noodzaak ervan. HartslagNu heeft daarmee ingestemd. 
9g. Op 15 maart is er een bijeenkomst geweest met de gemeente en Harfsense verenigingen, 
organisaties en ondernemers om te overleggen hoe we hier een bijdrage kunnen leveren aan de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het mailadres: oekraine@plaatselijkbelangharfsen.nl wordt 
aangemaakt (Ellis vraagt Monique om dat te doen) waar inwoners van Harfsen en Kring van Dorth 
spullen voor vluchtelingen op verzoek digitaal kunnen aanmelden. Daaruit kan vervolgens naar 
behoefte worden geput. De gemeente zorgt via de Berkelbode voor de bekendmaking en PB doet dat 
via De Gids. 
 
Rondvraag 
10. Jan: de groenovereenkomst dient geïndexeerd te worden en er moet een opzegtermijn in komen. 
Hans: ’t Onderhoud van het plantsoentje aan de Bielderweg en die van de chicane aan de 
Lochemseweg ter hoogte van Garage Slettenhaar wordt nu door vrijwilligers gedaan, maar Hans gaat 
nog eens proberen om dat door Circulus te laten doen. Met name het werk bij en op de chicane vindt 
men te gevaarlijk. 
De speeltuinen krijgen een nieuwe inspectieronde, waar iemand van de commissies bij aanwezig 
dient te zijn. Hans regelt dat. 
Dé meldt dat in Ons Gebouw op 4 en 5 mei alhier gevonden oorlogsattributen worden 
tentoongesteld. De Beatrixschool doet er ook aan mee. 
 
12. De extra vergadering over de enquête-uitkomsten en voorstellen m.b.t. de update van dorpsplan 
2016-2026 is op 28 maart om 19.30 uur in Hoeflo. 
De volgende reguliere vergadering is op maandagavond 4 april, aanvang 19.30 uur in Hoeflo. 
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