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NOTULEN   Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth 
Vergadering:               Bestuursvergadering 
Plaats:                        Hoeflo 
Datum:           14 november 2017 
Aanwezig:                  Bertus Karssenberg, Monique Brokken, Hans Enderink, Tonny Verwoerd, Dineke Weijenberg,  
   Aldi Preuter en Jan Los 
Afwezig m.k.g.  - 
Status:                        Ter vaststelling 
 

1. Opening 
Bertus opent de vergadering. 
Agenda wordt conform voorstel afgewerkt. 
 
2. Bestuursstructuur 
De onderwerpen in het Dorpsplan moeten ter verdere uitwerking worden toegewezen aan bestuursleden of leden 
die voor het betreffende onderwerp de trekker/eerste aanspraakpunt zijn. Desgewenst betrekken zij, in overleg, 
anderen bij de behandeling van het onderwerp. Voor ieder onderwerp komt een conceptplan ter bespreking in het 
bestuur. Elke bestuursvergadering komt de voortgang aan de orde.  Alle commissies worden per half jaar 
uitgenodigd om bij te praten. 
Veiligheid en Verkeer    - Jan Los en Bertus Karssenberg 
Het buitengebied (m.n. Kring van Dorth) - Tonnie Verwoerd 
Werken en Ondernemen   - Jan Los en Bertus Karssenberg 
Dorpskarakter     - Jan Los en Bertus Karssenberg 
Voorzieningen en Zorg    -  Dineke Weijenberg en Aldi Preuter 
Historie, Evenementen, recreatie en Toerisme - Tonnie Verwoerd 
Harfsen energieneutraal   - Dik Brokken 
Natuurwerkgroep Harfsen   -  Hans Enderink 
Clusteren vrijwilligerswerk   - ?? 

 

3. Mededelingen  
- Monique legt voorlopig haar werkzaamheden als secretaris neer i.v.m. gezondheidsklachten. 
- Bertus en Jan hebben een gesprek gehad met  wethouder Bert Groot Wesseldijk en Jop  van der Wee over 
woningbouw Harfsen, Plan Heideveld, Buitenlust en het buitengebied. Nog eens te meer werd duidelijk dat Harfsen 
leefbaar moet blijven. 
- Men is bezig met een gegadigde voor de supermarkt met een nieuwe formule. Mocht dit niet lukken dan pakt de 
gemeente dit verder op. 
- Glasfiber Heideveld komt in orde 
- Gesprek gehad met MKB-manager. Die was positief over de plannen inzake Leefbaar Harfsen. 

 

4. Notulen vorige vergadering 
De notulen zijn akkoord bevonden. 

 

5. Ingekomen post 
- Alle post wordt doorgenomen en waar nodig door Monique beantwoord en verwerkt. 
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6. Commissies: 

Algemeen 
- Indeling wijken ten behoeve van contributie inning is akkoord bevonden 
- Voor een subsidiekans via St. Specsavers moet je je voor 23 november 2017 aanmelden. Het is bestemd voor goede 
doelen. Op dit moment kan PB daar niks mee. 
- Kerstborrel bestuur PB wordt gehouden op 11 december 2017 na de vergadering. 
- De heer Langeler wordt benaderd om deel te nemen in het bestuur van PB 
- Bertus  gaat naar de ALV van SV Harfsen op 12 december om 20.00 uur in Hoeflo 

Financiën (Jan)    
- Geen bijzonderheden. 

Zorg,  Welzijn en AED (Dineke en Aldi) 
- Ria Broekhuis (Ouderenadviseur gebiedsteam Gorssel.) komt 1x per 2 maanden bij het Steunpunt om te praten. 
- Kerstmarkt op 9 december loopt. 

Speeltuinen (Hans) 
- Er is nog geen datum geprikt voor een gezellige BBQ met de speeltuincie. 
- 1e vergadering is gepland op 23 november. 

Recreatie, Toerisme, Legendes (Hans, Bertus) 
-  Er zijn al enkele personen benaderd om mee te denken over een Leefbaar Harfsen. Een eerste vergadering is 
gepland. 
- De oogstwagen wordt opgehaald en gaat naar de schuur van Tonnie Schoneveld aan de Bielderweg. Daar moet hij 
opgeknapt worden. 
- Bank schenking plein volgende vergadering. 

Dorpskarakter en Groenbeheer (Hans, Dineke) 
- Er is een goed gesprek geweest met Circulus Berkel. Daarna was er een kleine rondgang door het dorp met waar 
nodig enige uitleg.  
- Vitens gesprek komt volgende week i.v.m. Join  the pipe op Ons Plein. 
- In Zutphen is er een mooi initiatief om asielzoekers in te zetten als vrijwilliger. Er wordt gekeken of dit ook werkt in 
de gemeente Lochem. 

Wonen, verkeer en buurtpreventie (Bertus, Jan) 
- Bewoners Reeverweg komen met een plan om het verkeer rustiger te laten rijden. Men dacht aan een chicane, 
maar waarschijnlijk is de weg daarvoor te smal. Veiligheid van de fietsers is ook een attentiepunt in deze naast 
andere zaken.  Jan neemt contact op met de gemeente. 
- Alle huurhuizen op het Heideveld zijn verhuurd en worden energieneutraal opgeleverd. Dit zal gebeuren van 
januari t/m maart 2018. 
- Er is een inloopmiddag geweest over wegcategorisering voor wegenonderhoud. De bewoners kunnen hun op- en of 
aanmerkingen maken. Monique zet dit op de website. 

Hoeflo (Tonnie) 
- Tonnie wil graag een bijeenkomst organiseren met Ontmoetingsplek de Veldhoek, Dorpshuus Hoeflo en Ons 
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Gebouw  om de agenda’s eens een keer naast elkaar te leggen en om te overleggen of we niet in elkaars vaarwater 
zitten. Er worden 2 data voorgelegd t.w. 16 en 23 januari 2018. Tonnie zorgt voor de afwikkeling. 

PR  (Bertus, Tonnie) 
- Ledenwerving gaat in het voorjaar 2018 plaats vinden.  

7. Rondvraag  
- De slechte gezondheid van Aldi werd veroorzaakt door een wortelontsteking. Gelukkig gaat het beter. 
- Voor het gebruik van de tent door verenigingen wordt een vrije donatie op prijs gesteld en dat geld wordt weer 
gebruikt voor onderhoud. 
- Energie coaches van Lochem Energie zijn bij Dineke geweest. Zij was hier zeer positief over. Ook werd er gesproken 
over zonne-energie. 
- Op de netwerkavond wordt het ISBN Gorssel (Interkerkelijke Stichting over Bijzondere Noden) uitgenodigd. 
- Statuten en HHR moeten geactualiseerd worden. 

8. Sluiting 

Bertus sluit de vergadering om 21: 40 uur. Volgende vergadering maandag 11 december 2017 met aansluitend de 

kerstborrel. 

 

Akkoord: 

 

Bertus Karssenberg   Monique Brokken 

voorzitter     notulist 


