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Nieuwsbrief september 2017 

Vereniging van Plaatselijk Belang  
Harfsen - Kring van Dorth  
 
 

 
Beste lezer,  
 
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (verder: PB) met 
daarin een aantal van onze activiteiten in het 1e halfjaar 2017 ten behoeve van ons dorp. 
 

Algemeen/Bestuur 
Marloes Noortman moest om persoonlijke redenen terug treden als bestuurslid. Wij hebben maar korte 
tijd van haar mogen genieten. We wensen haar het allerbeste toe. 
Monique Brokken heeft het secretariaat over genomen.  
Vanaf 1 april maakt Tonnie Verwoerd deel uit van het bestuur Exploitatie Dorpshuus Hoeflo. Zo is er een 
verbindende factor tussen PB en Dorpshuus Hoeflo.  
 

Algemeen/Overleg gemeente Lochem 
Ook in het eerste halfjaar zijn de nodige onderwerpen met de gemeente besproken. Ons eerste 
aanspreekpunt daarbij is Appie Baas. Hij heeft in de afgelopen periode zijn rol opnieuw voortreffelijk 
vervuld. Aangedragen punten werden voortvarend opgepakt en af gewerkt. Hierna kunt u de resultaten 
daarvan lezen.  
 

Verkeer 
In het afgelopen halfjaar zijn twee schoolzones ingericht. Een bij het kruispunt Lochemseweg /Hulstweg en 
één bij het kruispunt Reeverweg/Ericalaan.  
Ook is een waarschuwingsbord voor fietsers geplaatst bij de kruising Broekstraat /Braakhekkeweg. 
Verder wordt overigens gesproken over de hoge snelheden en overlast op de Lochemse- en  
Reeverweg. Daarover beginnen zich eerste gedachten te ontwikkelen. Los daarvan is de politie opnieuw 
geïnformeerd. Deze heeft toegezegd frequenter snelheidscontroles uit te voeren. PB zal niet rusten 
voordat oplossingen gevonden zijn. Temeer omdat dit ook een belangrijk onderwerp uit het Dorpsplan is in 
hoofdthema 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Buurt WhatsApp 
Het bestuur van PB heeft Johan Weijenberg bereidt gevonden de organisatie van de Buurt WhatsApp op zich te 
nemen. Opnieuw een oproep om per buurt een naam op te geven van iemand die voor die buurt contactpersoon wil 
zijn. Het daaraan verbonden werk is erg overzichtelijk. Nadere info bij Monique Brokken 
(E.info@plaatselijkbelangharfsen.nl) 
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Heideveld 

De bouw is gestart en een eerste vrijstaande woning is bewoond. Volgend jaar volgen verdere 
opleveringen, zowel van koop- als huurwoningen. 
PB is trots dat het nu zo ver is en dit onderdeel van het Dorpsplan is gerealiseerd. 
 

Netwerkbijeenkomsten 
Met de deelnemende partijen is afgesproken het jaarlijkse aantal terug te brengen. Ook om minder 
onderwerpen per avond te behandelen. De nieuwe data zijn: 11 oktober 2017, 10 januari 2018 en 11 april 
2018. Over de locaties volgt nog nadere informatie. 
 

Planning/communicatie data activiteiten 
Met de Ondernemers- en Oranjevereniging is afgesproken een oproep te doen om data van activiteiten 
zoveel mogelijk van te voren met elkaar af te stemmen en te melden bij www.harfsen.nl. Bij deze brengen 
wij dit punt graag opnieuw onder de aandacht.  
 

Speeltuinen 
De speeltuincommissie, bestaande uit Carla Leidekker en Gerben de Groot, zijn ook in de afgelopen 
periode druk geweest met reparaties en het optimaliseren van de speeltuinen. In mei is er een nieuwe 
schommel (zgn. vogelnest) geplaatst in de kriebeltuin i.s.m. Nijha. 
 

Buitenlust 
Hierin zit nog weinig beweging. De vraagprijs van de eigenaar blijkt na taxatie in geen enkele verhouding te 
staan tot de marktwaarde. Ingediende plannen door de huidige eigenaar zijn door de gemeente afgekeurd. 
PB blijft alert op ontwikkelingen, zeker in samenhang met andere toekomstplannen voor het dorp. 
 

Harfsense Munt  
Het idee is opgekomen om met elkaar na te denken of het mogelijk is over te stappen op een Harfsense munt. 
Aandachtspunten zijn in ieder geval de eenheidsprijs, maar ook de in omloop zijnde “oude” munten. Ideeën graag 
naar Bertus Karssenberg. 

 
Boekje HierInHarfsen 
De laatste exemplaren van de eerste druk liggen bij de uitgeefpunten. In het najaar wordt na gedacht over 
een herziene druk. Het blijft onverminderd een succes. Belangrijk voor de PR van het dorp. 
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Historisch bord bij V1- lanceerplaats   
In goed overleg met de eigenaresse van de grond en de heer Arie Kozijn als 
vertegen-woordiger wordt het volgende historische bord bij de V1-lanceerplaats 
geplaatst. 
 

 
Historische borden Ons Plein en Kapeldijk 
Op Ons Plein staat een infobord over de historie van Harfsen en is onderdeel van 
de fietsroutes door Harfsen. Er is ook een historisch bord geplaatst aan de 
Harfsensesteeg, op de hoek van de Kapeldijk. De teksten zijn aangeleverd door de 
Oudheidkundige Vereniging “De Elf Marken”, waaronder Arjan Meijerink. Hij 
heeft, samen met PB, het bord op een mooie (en juiste) plek geplaatst. Deze staat 
in de richting waar de Kapel ooit gestaan heeft. 

 
 
Tent PB 
Inmiddels zijn de voorwaarden waarop aan Harfsenaren binnen Harfsen de tent PB ter beschikking kan 
worden gesteld, respectievelijk verhuurd vastgesteld. Uitgangspunt blijft wel dat het voor de Harfsense 
inwoners en/of bedrijven beschikbaar is. Een nieuw gevormde tentcommissie zorgt dat de tent er goed bij 
staat en ook weer netjes wordt opgeruimd. Nadere informatie bij Hans Enderink (M. 06-30864235). 

 
 
Rommelmarkt Harfsen-Kring van Dorth 
Op 7 oktober wordt weer een rommelmarkt bij Hoeflo georganiseerd. Een aantal verenigingen heeft een 
verzoek ingediend om een subsidie op een bepaald project te ontvangen. 
Maar.. er worden nog wel bruikbare spullen gezocht. Die kunnen op 16, 23 en 30 september tussen 10.00 
en 12.00 worden gebracht aan de Lochemseweg 142. Ook worden er nog vrijwilligers gezocht voor vrijdag 
6 oktober tussen 08.30 en 20.30 uur en zaterdag 7 oktober vanaf 09.00 uur. Opgeven bij Monique Vos: M 
06 12916418 of via monique.vos@telfort.nl. 
 

 
Circulus Berkel 
Op 21 september hebben bestuursleden van PB overleg met de directie van Circulus Berkel vanwege het 
afstoten aan deze organisatie van werkzaamheden die voorheen door de gemeente zelf werden gedaan. 
Daarbij hoort uiteraard de opdrachtgever (gemeente)/opdrachtnemer (Circulus Berkel) relatie in 
combinatie met de positie van de dorpsraad helder te worden. 
 
 

Flowerbaskets/verdere verfraaiing dorpskern 
Tussen de Ondernemersvereniging en PB zijn inmiddels afspraken gemaakt over de 
verdeling van de kosten voor het aanbrengen van flowerbaskets aan lantaarnpalen 
aan de Lochemseweg/Ons Plein. Wanneer de aangevraagde subsidie bij de 
rommelmarkt wordt gehonoreerd komen de baskets er volgend voorjaar. 

 
 

Energie 

Dik Brokken heeft op zich genomen samen met inwoners en marktpartijen na te gaan welke mogelijkheden 
er op dit gebied zijn voor Harfsen. Het betreft onderdelen van Hoofdthema 6 uit het Dorpsplan. 
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Ontmoetingsplek de Veldhoek 
Op 1 januari 2017 is de Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek opgericht. Vanaf die datum is zakelijk alles 
geregeld, maar ontstond er een grote taak voor de commissie Zorg. Onze werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit ondersteuning van de vele vrijwilligers en het onderhouden van contacten met de 
bewoners. Met elkaar willen we proberen om van deze plek een heel fijne ontmoetingsplaats te maken 
met veel activiteiten voor alle inwoners van Harfsen. Nu, halverwege het jaar, kunnen we zeggen dat er 
veel goed gaat, maar er zijn ook nog zaken, die niet helemaal soepel verlopen. Er is nog veel te regelen, 
ook wat betreft de financiën. Gelukkig mogen we voor ondersteuning de hulp inroepen van het 
Gebiedsteam Lochem. Maar we zijn blij te kunnen zeggen: "wat is het fijn, dat deze ruimte open mag 
blijven". 
 

Nieuwe leden 
PB mag zich verheugen in een hoge ledengraad in Harfsen. Toch kan het beter. Werft u mee voor nieuwe 
leden? Voor de vele dingen die gebeuren en nog moeten gebeuren is echt meer geld nodig. 
 

Website en Facebook 

Blijf kijken op onze website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen 

www.plaatselijkbelangharfsen.nl of wordt vriend van onze facebookpagina 

www.facebook.com/groups/DorpsplanHarfsenKringvanDorth. 

 

Vriendelijke groeten,  

Bestuur Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth 

 

 

 

Van links naar rechts, beginnend linksboven: 

Jan Los – penningmeester en vice-voorzitter 

Aandachtspunten: Dorpsvisie en Dorpsplan, Woon en Verkeer 

Tonnie Verwoerd – bestuurslid 

Aandachtspunten: PR, Commissie bestuur Hoeflo 

Monique Brokken – secretaris 

Aandachtspunten: Secretariaat, Webredacteur 

Dineke Weijenberg – bestuurslid 

Aandachtspunten: Zorg en Welzijn, Dorpskarakter en Groenbeheer 

Hans Enderink – bestuurslid 

Aandachtspunten: Recreatie, Toerisme, Speeltuin, Dorpskarakter en Groenbeheer 

Bertus Karssenberg – voorzitter 

Aandachtspunten: PR, Recreatie, Toerisme, Speeltuinen, Woon en Verkeer, Gemeente-Provincie-

Dorpscontacten 

Aldi Preuter – bestuurslid 

Aandachtspunten: Zorg en Welzijn 


