
 

PLAATSELIJK BELANG HARFSEN/KRING VAN DORTH. 

Notulen van de vergadering dd. 12 februari 2018. 

 

Aanwezig:  Hans Enderink, Bertus Karssenberg, Wim Langeler, Jan Los, Aldi Preuter, Tonnie 
Vewoerd, Dineke Weijenberg 

Afwezig (met kennisgeving):  Monique Brokken. 

 

Inloopspreekuur: 

Johan Weijenberg, coördinator buurtapp. is  uitgenodigd. Er zijn momenteel zes buurten 
“bemenst”. Harfsen is opgedeeld in acht wijken, bij grote wijken (= veel adressen) worden 
buurten opgedeeld. Er worden nog twee namen genoemd die coördinator zouden kunnen 
zijn voor de Veldhoek. Het opzetten van de buurtapp. moet zorgvuldig gebeuren,  maar 
vooral de instandhouding is zeer belangrijk. Hopelijk kan de procedure voor 1 mei a.s. 
afgerond worden, daarna volgt aanmelding van de gemeente Lochem.  

Verkeersveiligheid: De Lochemseweg is voor fietsers, vooral in de vroege morgen- en 
namiddag totaal ongeschikt, dit is ok de mening van de politie. Matrixborden zijn geen 
oplossing. Volgens de politie komen er voorlopig geen ingrijpende veranderingen , controle 
heeft geen zin: de weg voldoet niet aan de eisen. Dit is ook de mening van de provincie. Er 
staat een reconstructie op de rol, maar pas in 2034. Jan en Bertus zullen dit probleem 
nogmaals onder de aandacht brengen van Appie Baas en de ambtenaar verkeer. Eventueel 
op een later tijdstip oprichting van een Werkgroep Verkeersveiligheid, onder auspiciën van 
Plaatselijk Belang. 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Vaststelling agenda. 

3. Mededelingen. 

- Monique is aan de beterende hand, maar zij zal toch nog zeker twee maanden rust moeten 
nemen.  

4. Notulen en actielijst. 

De heer Dik Brokken (energie) zal uitgenodigd worden voor de vergadering van maart. 
Verder zijn de notulen akkoord en ondertekend. 



5. Ingekomen post. 

N.a.v. een schrijven dd. 26-1 van Hans: De verplaatsing van de milieustraat is in behandeling 
bij Circulus Berkel. 

6. Commissies. 

a. Veiligheid /verkeer (Bertus en Jan). 

De Reeverweg is nog steeds een probleempunt. Jan en Bertus gaan dit meenemen in het 
gesprek met Appie Baas, evenals  het zebrapad en het onderhoud van de chicanes. 

   Werken /ondernemen (Bertus en Jan). 

IJsseldalWonen heeft telefonisch medegedeeld, dat de 1e sleutel van hun project op het 
Heideveld uitgegeven is, de laatste sleutel is op 23 februari. Afgesproken wordt, dat de 
eerste bewoners van Plaatselijk Belang een klein presentje t.w. van € 5,-- met het Harfsens 
boekje en een aanmeldingsformulier krijgen. De andere bewoners volgen t.z.t. 

Volgens de gemeente Lochem is het voor 99% zeker, dat er een opvolger is voor de heer 
Kirchjünger (De Spar). Het Sparconcern heeft ons bericht, dat er vergaande plannen zijn en 
dat we binnenkort een reactie zullen ontvangen. In de vergadering van 26 februari zal de 
gemeente meer bekend maken. Verder is er binnenkort een gesprek met de familie Makking 
(buren van de Spar en de bakkerij) en zouden er geïnteresseerden zijn voor “Buitenlust”. 

Volgens Hans bedragen de kosten Van de “hanging-baskets” ongeveer € 2.000,-- per jaar, 
incl. onderhoud (water) en vervanging. Het bedrijf zou ook de plantenbakken kunnen 
onderhouden. De ondernemers zullen in hun vergadering beslissen wat hun bijdrage zal zijn. 

b. Buitengebied (Tonnie)  

De bewoners van postcode 7216/Kring van Dorth worden binnenkort persoonlijk 
uitgenodigd. De vraag is, hoe het komt, dat de betrokkenheid met Harfsen zo laag is. Op de 
uitnodiging moet duidelijk vermeld worden, waarom een dergelijke avond georganiseerd 
wordt. Tonnie zal een voorstel met kernpunten op papier zetten. 

    Glasvezel (Wim) 

Wim heeft voor iedereen een infomap “Glasvezel buitenaf” en informatie van Delta. Er zijn 
prijsverschillen bij deze twee aanbieders en heeft Cif geen vrije keus provider. Er zijn 3 
ambassadeurs gevonden, te weten de heren Dashorst, Didden en Groot Koerkamp. De heer 
Groot Wesseldijk handelt namens de gemeente. Op 19 februari zijn ale inwoners welkom op 
een informatie-avond bij Witkamp Laren. Tonnie zorgt (via Monique) voor een bericht op de 
website en facebook. 

  



c. Voorzieningen en zorg (Aldi en Dineke) 

Over de A.E.D.is geen nieuws te melden. Op de Veldhoek worden de activiteiten volgens een 
maandrooster aangeboden. Op 20 februari is er een grote activiteit, een ¨high tea¨. 

d. Historie/evenementen/recreatie/toerisme (Tonnie) 

Er is een groep geformeerd en een eerste vergadering is afgesproken. 

e. Harfsen energie neutraal (Dik Brokken) 

Dit onderwerp zal verder besproken worden tijdens de vergadering in maart. 

f. Natuurwerkgroep (Hans) 

Voor de natuurwerkgroep zijn zes personen benaderd, tot nu toe één toezegging. Het is 
moeilijk om betrokken mensen te vinden. 

   Speeltuinen (Hans) 

Eén lid wil stoppen i.v.m. drukke werkzaamheden. Het is moeilijk om een overleg te plannen. 

   N.L./doet (Hans en Dineke) 

De organisatie is hetzelfde als voorgaande jaren. De hoogste groepen verzorgen de tuin omn 
de school, de middengroepen gaan het dorpscentrum opschonen en de jongste kinderen 
maken het scholplein netjes. Van de subsidie worden diverse planten gekocht. Na afloop is 
er voor iedereen drinken en iets lekkers. 

7. Kennismaking met Jong Harfsen. 

Dit punt wordt nog even geparkeerd. 

8. Afspraken met Hoeflo. (Jan) 

De notulen van de vergadering zijn rondgestuurd. Het is een open gesprek geweest en de 
reacties waren dan ook positief. Het is zaak de evenementenkalender zo compleet mogelijk 
te maken, incl. het tijdstip van de activiteit. Is er een lijst met contactpersonen, hun e-
mailadres en tel. nummer? 

9. Voorbereiding jaarvergadering 26 maart 2018. (allen) 

Jan zal het financiële verslag verzorgen. De definitieve notuelen moeten bij Monique 
bezorgd worden (Dineke). Wat is een aansprekend onderwerp voor deze avond: de 
energievoorziening, asbestverwijdering, operatie Steenbreek? Bertus gaat op zoek naar een 
spreker en neemt contact op met Appie Baas. De vraag is nog: hoe ziet het rooster van 
aftreden eruit, wie is herkiesbaar? 

  



10. Clusteren vrijwilligerswerk. 

Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. 

11. Rondvraag. 

Hans: Op 13 februari is er een bijeenkomst van 7 personen over de Piperom. Insteek is te 
komen tot een eenduidig verhaal. 

Jan: Eind februari komt er een terugkoppeling over de opsplitsing van de Harfsense 
sportclubs. 

Dineke: Eind maart hoopt de heer L. Wichers, woonachtig op De Veldhoek, zijn 100ste 
verjaardag te vieren. Namens Plaatselijk Belang zal er een felicitatie zijn in de vorm van een 
bloemetje. 

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 


