
NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) 
Datum:  8 februari 2022 aanvang 19.30 uur (digitaal) 
Aanwezig:         Hans Enderink, Jan Los, Aldi Preuter, Ellis Frans-Kapma 
Afwezig:             Dé Strookappe wegens ziekte 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Mededelingen/algemeen 
Annet wil stoppen met het organiseren van de AED-cursussen etc. Jan vraagt Dé of ze Annet wellicht 
kan bewegen om toch door te gaan. Corona speelde een negatieve rol bij de organisatie en dat 
probleem ligt (hopelijk) straks achter ons. 
Het verzoek van dhr. Jan Koolschijn van de Dorpsraad Exel is positief ontvangen: PB wil de zienswijze 
onderstrepen. Niemand heeft er bezwaar tegen. Jan Los gaat melden dat PB meedoet. 
 
Notulen 
4. De notulen van 3 januari 2022 zijn akkoord, wat ook geldt voor het WBTR-verslag over 
aanpassingen van de statuten. M.b.t. de UBO heeft iedereen bericht gekregen. 
Punt 6b: Hans gaat een aantal mensen benaderen met het verzoek om in het bestuur van PB zitting 
te nemen aangezien enkele huidige leden aftreden en de positie van voorzitter vacant is. 
Het bestuur wil zorgvuldig te werk gaan en met elke kandidaat twee gesprekken voeren. 
Voor de ledenvergadering op 23 mei gaat Ellis het jaarverslag maken. Jan zorgt voor de jaarrekening. 
Het idee is om i.p.v. een spreker de uitkomsten van de enquête te bespreken. Zou Nadia van der Leer 
wellicht e.e.a. willen toelichten? De volgende AB-vergadering wordt later gepland omdat Ellis afwezig 
is. Wellicht 14 maart als Dé ook kan.  
 
Ingekomen en verzonden post 
5. Geen opmerkingen 
 
Organisatie 
6. Enquête: er is veel werk verzet. Morgen (9/2) komt er een artikel in De Gids. Monique zet de 
enquête op de site en verzorgt de link op Facebook. Maandag wordt een mail rondgestuurd aan PB-
leden en jongeren. En komende week wordt de enquête met De Uitkijk huis aan huis verspreid. Ellis 
brengt Wakker Loarne (dhr. Herman Haijtink) op de hoogte vanwege samenwerking op het gebied 
van verbetering OV. 
 
Dorp 
7b. De gesprekken met ouderen over hun woonwensen moeten even wachten op versoepeling van 
de coronaregels. 
7a. Van de (succesvolle!) gesprekken met jongeren, de wethouder, ambtenaren en IJsseldijk Wonen 
heeft iedereen een verslag ontvangen. Een krantenartikel over het besluit van de gemeente 
Amsterdam, waarin de zelfbewoningsplicht voor woningen tot 512.000 euro per 1 april is geregeld en 
waarin wordt gesteld dat ‘tientallen andere gemeenten’ dat ook – zij het met een ander 
maximumbedrag – hebben geregeld, heeft Jan naar de gemeente gestuurd. 
7c en 7d. Het probleem over de aanpak van het dorpsplein c.q. Buitenlust schiet nog niet op, helaas. 
7e. Dhr. C. de Wit wil graag kennismaken met het bestuur; hij brengt veel ervaring en kennis mee. Jan 
zal hem uitnodigen om 19.00 uur voorafgaande aan de komende AB-vergadering. 
 
 
 



Buitengebied 
8. Toeristische borden in en rond Harfsen . . . het vervangen van de groene door bruine borden is een 
‘gebed zonder end’. Wilma Elbert heeft het inmiddels opgepakt. In haar heeft het bestuur 
vertrouwen dat we nu verder komen. 
 
Algemeen belang 
9a. Zie onder ‘Dorp’ punt 7a. 
9b. Dé en Jan hebben een afspraak met de VVD en wel digitaal op donderdagavond 10/2. Naast de 
woonvisie komt aan de orde buslijn 56 en de energietransitie. Jan belt dhr. Datema (CDA) om een 
nieuwe afspraak te maken, wellicht in De Veldhoek. 
9c. Over recreatie en toerisme meldt Hans dat de meeste bestaande wandel- en fietsroutes door en 
rond Harfsen en Kring van Dorth op de websites staan van de VVV en Achterhoek Toerisme.  
9d. Over het onderhoud van de Begraafplaats Almen-Harfsen: ook daar gaat Wilma Elbert zich voor 
inzetten. Hopelijk wordt er eindelijk nu iets gedaan. 
9e. Voordat PB bijeenkomsten met inwoners over de energietransitie kan plannen wordt er geacht op 
een nieuwe afspraak door Tjitske en Irene, die dat bij de gemeente in hun portefeuille hebben. Zij 
hebben Lochem Energie en ROM3D gevraagd om een offerte uit te brengen omtrent inzicht in het 
energieverbruik en het begeleiden van het hele traject. Het duurt allemaal weer lang. Jan gaat er 
achteraan.  
9f. Hans is positief over de realisatie van het Klompenpad, dat over een flink stuk land van de familie 
Schut gaat. De familie heeft zelf twee andere routes gelopen en was enthousiast. Moeite heeft men 
ermee, dat het pad langs een bosje gaat waar reeën een rustplek hebben. Hans is daarom met een 
verkorte route bezig en neemt daarover nog deze week contact met de familie op. Met 
Landschapsbeheer zitten betrokkenen op 17 februari weer om tafel. 
9g. Over de speeltuin op het zgn. pastorieplein: het Oranjefonds geeft geen subsidie; nu is er een 
nieuw geldinzamelingsproject opgezet en worden nieuwe subsidieaanvragen gedaan. 
 
Rondvraag 
10. Aldi merkt op, dat bestuursleden duidelijk en zeer voortvarend bezig zijn geweest met de opzet 
van de enquête. Hans onderstreept dat en vraagt of er al contact is opgenomen met de bewoner aan 
de Jufferdijk. Jan gaat dat doen.  
Jan meldt over de kosten van de AED-opfriscursussen: 5 avonden à 200 euro is 1000 euro. Door de 
nieuwe WBTR-regels en aangepaste statuten moet de penningmeester toestemming krijgen voor de 
betaling ervan. De bestuursleden stemmen ermee in. 
 
12. De volgende vergadering is op 14 maart om 19.30 uur in Hoeflo. Dé kan die avond ook. Ellis zal 
Hoeflo reserveren vanaf 19.00 uur vanwege de inloopmogelijkheid. 
 
 
 


