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NOTULEN   Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth 

Vergadering:               Bestuursvergadering 
Plaats:                        Hoeflo 
Datum:           3 juli 2017 
Aanwezig:                  Bertus Karssenberg, Monique Brokken, Dineke Weijenberg 
                                      Hans Enderink, Aldi Preuter, Jan Los en Tonnie Verwoerd 
Status:                        Akkoord 

 

1. Inloop spreekuur 

Dik Brokken neemt gebruik van het inloopspreekuur om zijn bevindingen te melden m.b.t. Lochem Energie. Hij zal de 

aandachtspunten welke vermeldt staan in het Dorpsplaan 2017-2027 oppakken en zorgt dat er een commissie in het 

leven wordt geroepen om de inventarisatie van energie structuur te geven en ook uit te voeren. 

2. Opening en welkom 

Bertus opent om 20.15 uur de vergadering. 

3. Mededelingen  

- Bertus heeft het woord genomen bij de opening van Heideveld. 

- Appie Baas en Liesbeth van Rijn zijn gelanceerd als ideeënmakelaars. Geeft dit geen extra druk bij ons? Wordt 

vervolgd 

4. Notulen vorige vergadering(en) 

De notulen zijn akkoord bevonden. 

5. Ingekomen post 

Hans geeft een reactie op de mail van A. Breukelaar over snoeizone en een reactie naar B. de Rooy i.v.m. 

functiegericht wegbeheer. 

6. Commissies 

- Algemeen 

- Er zijn dit jaar enorm veel processierupsen, zo ook in het buitengebied. De gemeente geeft extra geld uit aan het 

opruimen van rupsen in het buitengebied. 

- Er heeft zich vrijwillig iemand aangemeld als bestuurslid. Dit pakken we na de zomervakantie op i.v.m. herverdeling 

functies huidige bestuursleden. 

- Ook worden dan de PR taken op papier gezet en wie wat gaat doen.  

- Financiën (Jan)    

-Jan ziet graag dat alle leden uitgedraaid worden op straatnaam.  Na de herindeling van de wijken moeten we 

nieuwe leden werven binnen de eigen wijk van de bestuursleden. 

- Zorg,  Welzijn en AED (Dineke en Aldi) 

- Dineke neemt contact op met Annet voor meer AED’s op buitenlocaties. Momenteel staan er alleen bij de Spar en 

het voetbalveld een AED buiten. 

- Er is een uitje geweest met de inwoners van het Steunpunt en elke dinsdagmorgen gaat iemand van de 

zorgcommissie koffie/thee drinken in het Steunpunt samen met de bewoners. 

- Maaike Willems stopt helaas per 1 september 2017 als Activiteitenbegeleidster. Er zal een vacature opgesteld 

worden. 

- De schoonmaakdames stoppen ook. 
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- Speeltuinen (Hans) 

- Alles loopt en er wordt een vergadering gepland met de speeltuincie. 

- Schommel wordt goed gebruikt, inclusief de 2 graafmachientjes. 

- Recreatie, Toerisme, Legendes (Hans, Bertus) 

- De paardenkar is wederom verzet, ditmaal omdat er dan beter zicht is op de splitsing. De paardenkar moet 

opgeknapt worden en Ko Poot wil dit op zich nemen. Hans zoekt voor stalling en Bertus zorgt dat de kar verplaatst 

wordt naar de stalling. 

- Er hangen teveel spandoeken rondom het dorp met allerlei evenementen. Er wordt onderzocht of hier allemaal 

vergunning voor is verleend.  

- V1 baan correspondentie is er met de eigenaren, wordt vervolgd. 

- Gerard Dashorst heeft de wandelroute rond en op de Gorsselse Heide gelopen. Sommige paden lopen uit op 

prikkeldraad. Er wordt contact gelegd met J. Duivenvoorden. 

- Dorpskarakter en Groenbeheer (Hans, Dineke) 

- De woning naast Buitenlust wil men verhuren.  

- Donderdag 6 juli is er een gesprek over het Project Dassenburcht i.v.m. de begroting. 

- Contract tentverhuur wordt bij punt annuleren aangepast. T.w. Annulering binnen 14 dagen € 100. Overmacht in 

acht genomen. 

- De betonpoeren op Ons Plein zijn waarschijnlijk klaar voor de Preuverieje op 8 juli. 

- Er is een tegemoetkoming aangevraagd bij de rommelmarkt voor de bloemenpracht. Het overgebleven geld wordt 

50/50 verdeeld onder PB en OVH. Roel Voskamp zal ook een offerte uitbrengen voor de bloemenpracht. 

- Hans en Roel Voskamp benaderen mensen voor de bewatering lage bloembakken. 

- Verzoek van Vrouwen van Nu met de vraag wie de bloembakken bij het Steunpunt verzorgd? De Beatrixschool doet 

dit in samenwerking met de Velhorst tuintjes project. Actie Hans 

- De offerte voor het maken van een bank op Ons Plein is veel te hoog. We moeten het idee versoepelen. Actie Hans. 

 -Wonen, verkeer en buurtpreventie (Bertus, Jan) 

- Johan Weijenberg pakt de Buurt Whatsapp op. 

 

- Hoeflo (Tonnie) 

- Het DB Hoeflo wil overleg met PB over de Veldhoek. Afspraak wordt gemaakt door Tonnie. 

- Aanvragen Rommelmarkt zijn binnen, maar antwoord laat even op zich wachten i.v.m. privé omstandigheden. 

 

- PR  (Bertus, Tonnie) 

- Bijeenkomst Lochem 3.0 op 4 juli. Jan en Bertus gaan er heen. 

- Facebook gegevens ontvangt Tonnie.  

- De website zal Monique blijven bijhouden 

- In Almen hebben ze de zgn ADI. Het is een goed idee dit ook in Harfsen te lanceren. Hoe werkt dit?  

- Er is een algemeen belang dat de agenda op Harfsen.nl goed wordt ingevuld. Zo voorkom je dubbele evenementen. 

 

6. Rondvraag  

- Dineke heeft gehoord dat de glasbak bij Slettenhaar komt te staan. Hans antwoordt dat hier ooit sprake van was, 

maar niet is goedgekeurd. 

- Het archief van PB moet nog verhuizen van Ko Poot naar de zolder van de Veldhoek.  

- Monique zal het spandoek bij Heideveld ophalen. 

- Er zullen volgend jaar geen klaarovers meer staan op de Lochemseweg. Dit is zeer kwalijk. 
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- Waar is de gemeente vlag? Misschien bij Bertus Voortman 

- Het verkeerspaaltje bij de Gentiaan ligt ergens in de bosjes. Hans zoekt deze op en zorgt dat de Gentiaan weer dicht 

gaat. 

- De aanpassingen voor de KvK worden doorgenomen, handtekeningen geplaatst en wordt dan verstuurd. 

- Het hout van de banken op de Bielderweg moeten worden vervangen.  

- Op dinsdag 4 juli 10:00 uur wordt door de Beatrixschool een cheque overhandigd aan het Steunpunt. 

- Actie iedereen: Vakantieplanning doorgeven. 

 
7. Sluiting 
Bertus sluit de vergadering om 22.10 uur. Volgende vergadering is op dinsdag 22 augustus. 

Akkoord: 

 

 

Bertus Karssenberg   Monique Brokken 

voorzitter     notulist, secretaris 

 

 

Volgende vergaderingen: 

22 augustus – 19 september – 23 oktober – 14 november – 11 december 2017 

 

 

 


