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Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth
Bestuursvergadering
Hoeflo
19 september 2017
Bertus Karssenberg, Monique Brokken, Dineke Weijenberg
Hans Enderink, Aldi Preuter, Tonny Verwoerd en Jan Los
Akkoord

1. Er wordt om 19.30 uur gebruik gemaakt van het inloopspreekuur door 11 bewoners van de Emsbroekweg en
Braakhekkeweg over de zorg die er nog steeds heerst over het plan “Erve Braakhekke”. Hans Nijland neemt het
woord. Hij heeft te kennen gegeven dat PB genoeg ruimte en tijd heeft gekregen om een brief te schrijven met alle
gewenste informatie die de buurtbewoners er graag in zagen. Wat er duidelijk in moest staan is dat het plan volledig
van tafel is m.b.t. locatie vuilnisbelt. De buurtbewoners zijn nog niet content en het vertrouwen in PB is kwijt, omdat
de buurt hierin niet is gekend en op de hoogte is genomen van de plannen.
Jan Los vindt met nadruk dat het vertrouwen terug moet komen, anders is er geen werkbare situatie en ontstaat er
een groot probleem. We moeten zorgen voor een leefbaar Harfsen. Welke kant willen wij hiermee op? Er is geen
plan, alleen gedachten die op papier zijn gezet. Op verzoek van PB is er een boekje van gemaakt om beter inzichtelijk
te maken wat de ideeën zijn. Deze bedoeling blijkt nu geheel verkeerd uit te pakken. In aanloop naar het boekje zijn
er gesprekken geweest met gemeente, Lochem 3.0 en 2 open vergaderingen voor inwoners van Harfsen en Kring van
Dorth. Allen waren zeer positief en daar is PB mee verder gegaan. PB wil er zijn voor de bewoners en niet tegen. We
moeten ons realiseren wat voor dorp we willen. Overigens staat daarover ook het nodige in het Dorpsplan. Gezien
het standpunt van de bewoners is het verstandig een bredere commissie te benoemen die van vooraf aan begint.

Dhr. Vinkensteijn merkt op dat de intentie dat er wat met het dorp moet gebeuren zeker aanwezig is. Maar wat er
nu is gebeurd, merk je dat het dorp hier in niet is gekend. Alles moet weer terug bij af, dus weer terug bij af aan de
keukentafel. Niet zoals het nu is gegaan. Er moet gezocht worden naar een ander initiatief, samen met bewoners
en/of commissie. Het vertrouwen komt weer terug als:
- Het huidige plan van tafel is
- Opnieuw opzetten met een commissie
- Scheidt de intentie van de vorm
- Locatie vuilnisbelt van de baan.
Dan moet er in de buurt getoetst worden van de omvang en reactie bewoners.
Het bestuur PB trekt zich even terug om tot een besluit te komen:
- Er wordt gekozen voor leefbaarheid, gezien de uitkomst van het Dorpsplan
- Schets in de huidige vorm gaat van tafel
- Er is dan een nieuwe situatie geschapen, waarin vertrouwen en draagvlak is.
- Er wordt nagedacht over een werkgroep met de 1e doelstelling.
Bovenstaande wordt op papier gezet door Jan Los en dhr. Vinkensteijn en daarna met de bewoners
gecommuniceerd.

2. Opening en welkom
Bertus opent om 20.45 uur de reguliere vergadering.
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3. Mededelingen
Bertus heeft vandaag een prettig gesprek gehad met mw. Anja van de Boer van de Provincie. Er zijn 5 dorpen uit de
provincie Gelderland gepikt in verband met opvallende activiteit. Harfsen was zeer zichtbaar op velerlei vlak, ook via
de diverse media uitingen. Daardoor kunnen wij € 25.000 subsidie krijgen voor de bewegingstuin bij het Steunpunt.
Zij zal ook aanwezig zijn tijdens het gesprek met de provincie op 28 september.
- 4. Notulen vorige vergadering
De notulen zijn akkoord bevonden.
5. Ingekomen post
- ADI Almen doorsturen naar het bestuur en komt volgende vergadering op de agenda
- Nota over schenking ZLI is ontvangen. Hans neemt contact op met dhr. Keessen.
- Actielijst is een goede aanvulling.
6. Bestuursstructuur en planning 2017/2018
Jan geeft aan nog niets ontvangen te hebben van de bestuursleden.
* Volgende vergadering moet iedereen kenbaar maken waar hij/zij zich specifiek voor wil inzetten in het kader van
de uitvoering van het Dorpsplan. Komt volgende vergadering vanaf 19.30 uur aan de orde.
7. Commissies:
Algemeen
- Het bestuursuitje staat gepland op 28 oktober vanaf 18.00 uur.
- Dhr. Kozijn wil overal obstakels op de Reeverweg. Deze onderhandelingen lopen nu rechtstreeks met de bewoners
en de gemeente. Wij (PB) blijven op afstand betrokken.
- Financiën (Jan)
- Geen bijzonderheden.
- Zorg, Welzijn en AED (Dineke en Aldi)
- Er is een afspraak geweest met Annet Doorneweerd over AED.
- Er is een nieuwe activiteiten coördinator aangenomen in het Steunpunt.
- Speeltuinen (Hans)
- In september is er een vrijwilligersbijeenkomst geweest en er waren maar 2 buurtbewoners. In november 2017
volgt er een gezellige afsluiting van het jaar met de speeltuincie.
- Recreatie, Toerisme, Legendes (Hans, Bertus)
- In Zutphen komt er een gedemonteerde V1 vrij. Wij zijn 1 van de kandidaten om deze te mogen ontvangen. Locatie
zal zijn op de Braakhekkeweg/Reeverweg. Eind september komt deze boven de grond en wachten we af of deze naar
Harfsen mag komen.
- Dorpskarakter en Groenbeheer (Hans, Dineke)
- Geen
- Wonen, verkeer en buurtpreventie (Bertus, Jan)
- Het eerste huis op plan Heideveld zit nog zonder internet. Hierover is met de gemeente gesproken. Komt nu actie
in.
- Gevarenbord hoek Broekstraat/Asselerweg/Braakhekkeweg wordt vervangen door een ander bord met let op
kinderen.
- Bij de oversteek schoolzone op de Lochemseweg komt hoogstwaarschijnlijk een zebrapad met verlichting.
- De Lochemseweg is een gevaarlijke weg en staat ook hoog op de lijst bij de provincie. Actie volgt in 2020.
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- Hoeflo (Tonnie)
- Gesprek met DB Hoeflo en PB volgt in oktober 2017.
- Tonnie zit ook in het bestuur Hoeflo en doet de PR. De statuten van PB wordt er op nagezien of dit wel kan.
- PR (Bertus, Tonnie)
-2e woensdag in oktober is er de netwerkavond. Er zijn 2 sprekers
- Ledenwerving heeft de nodige prioriteit.
8. Rondvraag
- Vliegroutes Lelystad gaan straks over de strook Harfsen-Joppe. Er moet een overleg op korte termijn plaatsvinden
met de dorpsraden. Jan mailt Appie Baas voor het eerstkomende gesprek hierover.
- Lijst van aftreden is bijgewerkt en het blijkt dat Jan vorig jaar al kon aftreden. We verplaatsen dit naar aankomende
Ledenvergadering.
- Tonnie zegt dat de stortkosten van de rommelmarkt betaald worden door de gemeente Lochem.
7. Sluiting
Bertus sluit de vergadering om 22.00 uur. Volgende vergadering maandag 23 oktober 2017
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