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Bestuursvergadering
Hoeflo
10 april 2017
Bertus Karssenberg, Monique Brokken, Dineke Weijenberg
Hans Enderink, Aldi Preuter
Jan Los en Tonnie Verwoerd
akkoord

19.30 uur
Inloopspreekuur
Annet Doorneweerd maakt gebruik van het inloopspreekuur. Zij licht het bestuur in over de EHBO-cursus die
afgelopen winter is gegeven aan de Harfsense bevolking. Er zijn 4 avonden geweest met in totaal 85 deelnemers,
waarvan 9 nieuwe. 10 mensen van voorgaande jaren konden helaas niet bereikt worden. Bewijs van deelname volgt
nog en wordt persoonlijk uitgereikt door Annet. De AED-kastjes zijn in orde en behoeven nog geen onderhoud.

1. Opening en welkom
Bertus opent om 19.45 uur de vergadering en meldt dat de Buiten Speelcampagne van jong en oud op het Steunpunt
d.d. 7 april een zeer groot succes was.

2. Mededelingen
- De oogstwagen op Ons Plein is waarschijnlijk weer verplaatst door de jeugd. Het vreemde is dat niemand iets ziet
wat er op Ons Plein gebeurt. Misschien moeten we de jeugd er op aanspreken als ze op Ons Plein zijn.
- Dhr. ten Have van Achterhoek Toerisme wil Harfsen als pijler gebruiken voor het nieuwe TOPpunt. Bertus gaat hier
achteraan.
- Bertus heeft de wijkagent al enkele keren proberen te benaderen omdat er veel te hard wordt gereden op de
Lochemseweg. Wordt vervolgd.
- Nieuwe schoolzone op zowel de Lochemseweg als op de Reeverweg ziet er goed en opvallend uit. Ook de 30 km
zone is eerder aangegeven op de Lochemseweg. Misschien kan dit nog wel duidelijker of een drempel?

3. Notulen vorige vergadering(en)
- Notulen 13 februari 2017: Er wordt een bedankje gestuurd naar de Hamac voor het beschikbaar stellen van VIP
kaarten. Actie Monique.
Wandelroute op de Gorsselse Heide klopt niet meer i.v.m. afrastering prikkeldraad voor de koeien. Het idee is om
dhr. Duivenvoorden uit te nodigen voor het inloopspreekuur op de volgende vergadering. Actie Monique

- Notulen ALV 23 maart 2017:
2e kascommissielid is mw. C. Peetoom.
Er moet een lijst van aftreden komen.
Contributie is de komende 3 jaar verhoogd met € 2,Nog op de website plaatsen dat de afvalcontainers niet verplaatst gaan worden.
Volgende bijeenkomst i.v.m. “Dassenburcht” is op 26 april 2017
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4. Ingekomen post
- Filmpjes Fonkelfestival op de website plaatsen.
- In het vervolg DKK berichten als wij niet kunnen komen.
- 30 maart 2017 is er een inwonerspanel en Bertus doet er aan mee.
- 5 april Asbesttrein nogmaals melden op de website i.v.m. subsidieaanvraag indien je meer dan 35 m2 asbest hebt.

5. Commissies
- Algemeen
- Tijdens de ALV alle commissieleden aan het woord laten komen over hun activiteiten
- Leerlingen die in het speciaal onderwijs zitten moeten uitgenodigd worden voor zowel Palmpasen als voor de
optocht tijdens het Harfsens Feest.
- Prijsvraag Maak Gelderland mooier: Wij doen daar aan mee en Bertus/Hans zorgen dat er voor 7 mei 2017 een
goed verhaal wordt gestuurd over de legendes in Harfsen.
Wethouder Kottelenberg is inmiddels vertrokken en was zeer tevreden over de samenwerking met het PB in
Harfsen. Mw. Prater is de nieuwe kernwethouder.
- Er is goed overleg geweest in het Steunpunt met J. Kottelenberg, A. Baas, Jan Los en Bertus Karssenberg
- Aanpassing bestuur PB regelen bij de KvK
- Er moet een duidelijke scheidingslijn komen tussen PB en Ontmoetingsplek de Veldhoek. Nu loopt het allemaal een
beetje door elkaar.
- Financiën en ALV (Jan)
- Niet aanwezig.
- Zorg, Welzijn en AED (Dineke en Aldi)
- Er doen nu zo’n 17 bewoners mee aan het abonnement. De Ontmoetingsplek zit financieel nog krap.
- Het gebiedsteam helpt met ondersteuning i.v.m. de negativiteit. DE gezichten van de bewoners moeten meer
dezelfde kant op komen te staan.
- Aan de Zorgcommissie is toegetreden Francien van Trierum
- Speeltuinen (Hans)
- Nieuw schommel is besteld, zo ook 2 graafmachientjes.
- De nieuwe betonpoeren zijn loodzwaar en we proberen dat Nijha ze komt brengen.
- Er komt een wandelpaadje vanaf het Steunpunt naar de speeltuin
- De tuinbakken bij de Ontmoetingsplek willen we graag verhogen.
- Recreatie, Toerisme, Legendes (Hans, Bertus)
- Dhr. Kozijn gaat het onderhoud doen van de V1 baan aan de Braakhekkeweg/Reeverweg. De familie wil graag een
foto van het te plaatsen bord ontvangen.
- Dorpskarakter en Groenbeheer (Hans, Dineke)
Rondom Ons Plein is geschoffeld en de omwonenden zijn uitgenodigd om mee te helpen, maar niemand heeft
gereageerd. Dhr. van Wensveen was als enige wel aanwezig.
- Ko Poot en Madeleine Frelier blijven in de commissie Mooi Harfsen.
- De bloemenbaskets zijn € 130 per stuk per jaar. Wij hoeven er dan geen onderhoud aan te plegen. PB overlegt met
OVH voor de aanschaf ervan.
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-Wonen, verkeer en buurtpreventie (Bertus, Jan)
Er komt een waarschuwingsbord op de kruising Broekstraat/Braakhekkeweg/Asselerweg, omdat dit een gevaarlijke
kruising is voor overstekende kinderen.
- Wanneer begint de bouw op Heideveld?
- Hoeflo (Tonnie)
- Niet aanwezig
- PR (Bertus)
- Wie gaat er naast Bertus in de PR? Bertus doet navraag bij Tonnie.
- Ledenwerving blijft onder de aandacht
- Waarom heeft PB, St. De Ontmoetingsplek en St. InenOmHarfsen geen brief gehad over de aankomende
rommelmarkt?
- Dit jaar reiken we weer een straatprijs uit tijdens het Harfsens Feest
- Vrouwen van Nu willen meedenken en helpen voor het verfraaien van het monument. Tevens meldt Dineke dat er
voor de Stille Tocht de mogelijkheid is om een kaarsje aan te steken in Ons Gebouw. Monique zal dit in het
persbericht melden.
- Misschien wil mw. N. Halfman de buurt whatsapp opzetten. Dineke doet navraag.
- Netwerkavond d.d. 14 juni 2017 wordt geregeld door OVH
6. Rondvraag
Geen rondvraag
7. Sluiting
Bertus sluit de vergadering om 22.25 uur

Akkoord:

Bertus Karssenberg

Monique Brokken

voorzitter

notulist
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