NOTULEN

Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

Vergadering:
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Bestuursvergadering
Hoeflo
22 augustus 2017
Bertus Karssenberg, Monique Brokken, Dineke Weijenberg
Hans Enderink, Aldi Preuter en Jan Los
Tonnie Verwoerd
Akkoord 19-09-2017

Afwezig m.k.g.
Status:

1. Er wordt om 19.30 uur gebruik gemaakt van het inloopspreekuur door de heren J. Noordkamp, J. Klumper,
H. Braakhekke, G. Braamkolk (J. Klumpenhouwer kwam iets later) en mevrouw A. Klumper.
Het gesprek gaat over het bezoek van Bertus en Monique aan een tweetal bewoners aan de Braakhekkeweg
afgelopen vrijdagavond.
Bertus geeft een toelichting op de stand van zaken rond het plan Erve Braakhekke. Hoe dit plan tot stand is
gekomen. Nu was het tijd de aanwonenden te informeren. Een geschikte plek is de vuilnisbelt vanwege de
vermoedelijke subsidiemogelijkheden. Deze belt moet t.z.t. toch gesaneerd worden en dan hebben we een win-win
situatie. De bewoners formuleren hun bedenkingen over de omvang van het project, de onrust die dit veroorzaakt,
mogelijke invloed op waarde woning.
PB herhaalt dat ze nog in een verkennende fase zit. Dat neemt niet weg dat met de bezwaren rekening zal worden
gehouden.
2. Opening en welkom
Bertus opent om 20.30 uur de reguliere vergadering.
3. Mededelingen
- Er is overleg geweest met de heren Kozijn en Lobeek over geluidsoverlast en te hard rijden aan de Reeverweg.
Misschien is het een idee om obstakels te plaatsen. Dit proces wordt nu kortgesloten tussen PB en Appie Baas en de
aanwonenden worden op de hoogte gebracht. Later hebben de bewoners Reeverweg te kennen gegeven hun eigen
weg te willen gaan. PB volgt dit omdat zij ook de totale belangen van het dorp heeft te bewaken.
- Joint he pipe op Ons Plein heeft een grote lekkage. Hans neemt contact op met Vitens.
4. Notulen vorige vergadering
- Er is door de gemeente geen actie ondernomen met de processierupsen in het buitengebied, ondanks dat daar geld
voor beschikbaar was. Reden voor alsnog onbekend.
- Betonpoeren moeten nog steeds geplaatst worden.
- Wandelpad over de Gorsselse Heide is aangepast met een alternatieve route. Dit i.v.m. het afzetten van
prikkeldraad voor begrazing door rundvee. Hans maakt een afspraak met de heer S. Duijvenvoorden.
- Monique gaat nog achter de ADI in Almen aan.
Verder zijn de notulen akkoord bevonden.
5. Ingekomen post
- Mail uitnodiging dorpsraden van de gemeente. Opgeven dat wij meedoen.
- Mail uitnodiging Gebiedsteam aanmelden met Dineke, Aldi en Bertus
6. Bestuursstructuur en planning 2017/2018
Jan geeft aan dat zijns inziens het Dorpsplan meer gestructureerd moet worden uitgewerkt. Elk bestuurslid moet
zijns inziens eigenaar van een probleemgebied worden ondersteund door werkgroepen. Jaarplan met heldere
doelen maken. Contacten met grote verenigingen helpen ook. Er kan een goede wisselwerking ontstaan.
Wat verwachten de inwoners van PB? Hoe positioneren wij ons?
* 1 op 1 overleg gaat dieper en gebruik maken van netwerkavonden.
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*Misschien aan het begin van het dorp onder het bord HARFSEN onze website laten plaatsen. Actie Monique
* Volgende vergadering moet iedereen kenbaar maken waar hij/zij zich voor wil inzetten
Algemeen
- Rommelmarkt: Alle gegevens heeft de organisatie ontvangen, zo ook onze vrijwilligers die zich inzetten op en/of
rondom 7 oktober.
- Basisschool leerlingen die niet in Harfsen op school zitten ontvangen geen kermismunten. Dit punt wordt
behandeld in de vergadering van de Oranjevereniging.
- Archief moet nog opgehaald worden uit de schuur van dhr. Vrielink. Dit gebeurt door Bertus en Ko Poot. Eerst
wordt de zolder van Ontmoetingsplek de Veldhoek vrijgemaakt van klein ongedierte en dan wordt het verhuisd. Het
wordt dan in plastic bakken weggezet.
- Financiën (Jan)
- Slotuitkering van het legaat is uitgekeerd. Verder lopen we op koers.
- Zorg, Welzijn en AED (Dineke en Aldi)
- Er wordt een afspraak gemaakt met Annet Doorneweerd over AED. Verslag van het afgelopen jaar is ontvangen.
- Bewoners in het Steunpunt zijn tevreden nu alles open is gebleven. Er is een nieuwe activiteitenmedewerkster
aangenomen.
- Speeltuinen (Hans)
- In september komt er een vrijwilligersbijeenkomst en er zal een BBQ komen voor alle helpende
handjes/vrijwilligers van de speeltuincommissie.
- Recreatie, Toerisme, Legendes (Hans, Bertus)
-Boerenwagen op Ons Plein wordt in september opgehaald en opgeknapt. Bloemen die er nu op staan zijn
geschonken door Bertus en Dinie Voortman en is een mooie verfraaiing.
- In Zutphen komt er een V1 baan vrij. Wij zijn 1 van de kandidaten om deze te mogen ontvangen. Locatie zal zijn op
de Braakhekkeweg/Reeverweg. We wachten 11 september de uitspraak af.
- Dorpskarakter en Groenbeheer (Hans, Dineke)
-Bank bij Marijkeboom wordt verplaatst naar het historische bord aan de Kapeldijk/Harfsensesteeg.
- Hans houdt het contact warm met de schenking van de heer Keessen.
-Wonen, verkeer en buurtpreventie (Bertus, Jan)
- Er is een waarschuwingsbord geplaatst voor overstekende fietsers aan de Asselerweg/Broekstraat/Braakhekkeweg.
- Op het nieuwbouwterrein Heideveld staan nieuwe borden/Banners.
- Het huis achter Buitenlust is weer verhuurd.
- Hoeflo (Tonnie)
- Tonnie is niet aanwezig.
- PR (Bertus, Tonnie)
-2e woensdag in oktober is er de netwerkavond. OVH organiseert dit.
- Ledenwerving heeft de nodige prioriteit.
- Nieuwsbrief wordt gedrukt en verspreid.
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8. Rondvraag
- De tent wordt deze week voor het eerst opgezet bij een particulier.
- Er wordt een kleine bijeenkomst georganiseerd met de tentcie. Onder het genot van een hapje en een drankje.
- 12 mei is er een voorjaarsmarkt in de kerk.
- Oorlogsdocumentatie over Ynze Dikkerboom en Christine van Hees is overhandigd aan de Beatrixschool.
- Bestuur uitje, waar en wanneer? Wordt vervolgd.
7. Sluiting
Bertus sluit de vergadering om 22.00 uur. Volgende vergadering 19 september 2017

Akkoord:

Bertus Karssenberg

Monique Brokken

voorzitter
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