NOTULEN

Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

Vergadering:
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Bestuursvergadering
Hoeflo
8 mei 2017
Bertus Karssenberg, Monique Brokken, Dineke Weijenberg
Hans Enderink, Aldi Preuter, Jan Los en Tonnie Verwoerd
Akkoord

Status:

1. Opening en welkom
Bertus opent om 19.55 uur de vergadering.
2. Mededelingen
- Monique zal het secretariaat op zich nemen en Tonnie pakt de PR taken op samen met Bertus.
- Bertus heeft dhr. Nijhof (wijkagent) gesproken. Hij heeft met een Lasergun op de Reeverweg gestaan om de
snelheden te meten. Tevens heeft de gemeente enkele elektrische snelheidsmelders aangeschaft om de snelheid
van voertuigen te meten. Hiervan komen er ook in Harfsen te hangen.
- Er zijn de laatste tijd teveel reclame uitingen op het plein. Het ontsiert de omgeving.
- Dhr. Dashorst heeft aangegeven dat wandelroutes rond de Gorsselse Heide op bepaalde plaatsen zijn geblokkeerd
door prikkeldraad. Er komt een gesprek met rentmeester J. Duivenvoorden. Actie: Bertus en Hans.
3. Notulen vorige vergadering(en)
- Ledenlijst opvragen bij Marije en een nieuwe wijkindeling maken. Actie Monique
Verder zijn de notulen akkoord bevonden.
4. Ingekomen post
Algemene opmerking: Ingekomen mail doorsturen per commissie.
Mail van de Rommelmarkt niet ontvangen bij Stichting InenOmHarfsen en St. Ontmoetingsplek de Veldhoek.
Mail d.d. 3 mei van v/d Wee volgende vergadering.
5. Commissies
- Algemeen
- De website is overgezet van Mijndomein.nl (via Pluymers media) naar Hithost. Jan wil graag wel dat de statistiek
zichtbaar blijft.
- Financiën (Jan)
- Indien men factureert of een bonnetje inlevert, graag zo gespecificeerd mogelijk en ook waarvoor het bestemd is.
- Marije zal met Gerard de contributie-inning regelen van de incasso’s. Marije doet dit voor de laatste keer.
- 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)
- Binnenkort zijn er korte vraaggesprekken in het Steunpunt. Francien van Trier is er als aanvulling voor Dineke en
Aldi.
- Speeltuinen (Hans)
- De schommel is gezet door eigen mensen. Binnenkort wordt deze gekeurd door Berkel Milieu.
Tonnie geeft aan dat hij ook speeltoestellen mag keuren.
- Recreatie, Toerisme, Legendes (Hans, Bertus)
-Jan en Hans stellen de voorwaarden op voor de verhuur van de tent.
- Vaste betonpoeren wordt geregeld door Hans.
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- V1 baan Braakhekkeweg/Reeverweg. De eigenaresse wil graag een foto van het te maken bord. Wij willen daar een
historisch bord zoals op Ons Plein. Actie Jan.
- Gemeente Lochem gaat zich profileren/promoten bij de 4-daagse in Elst. Jan neemt contact op met de 4Daagse
organisatie.
- De commissie Legendes moeten bij elkaar komen om de voortgang te bespreken, daarna volgt er een gesprek met
mw. D. van Zeijts.
- Dorpskarakter en Groenbeheer (Hans, Dineke)
- Wie gaan de flowerbaskets financieren? En hoeveel willen wij er? Dit wordt besproken in de gezamenlijke
vergadering van OV-OVH-PB-Hoeflo-Kerk.
- Schenking van ZLI, dhr. Keessen, in de vorm van een bank graag voor de zomer nog klaar op Ons Plein. Actie Hans
- N.a.v. Dorsplan zal Dik Brokken de energie op zich nemen. Hij gaat mensen om zich heen verzamelen.
- Rommelmarkt: Wij moeten een goede financiële onderbouwing geven voor de aanschaf van houten banken bij het
graf van Ynze. Actie: Jan
- Tonnie gaat na wie de eigenaar is van het weiland naast het graf van Ynze. Wij willen graag zien dat het
prikkeldraad vervangen wordt door een draad of andere afrastering.
-Wonen, verkeer en buurtpreventie (Bertus, Jan)
- Project Plan “Dassenburcht” wordt gratis gemaakt. Met 14 dagen volgt er een gesprek met gemeente, daarna volgt
de provincie. Indien alles akkoord dan wordt er een commissie samengesteld.
- Buurt Whatsapp wordt opgepakt door Johan Weijenberg. Er zal ook via facebook actie worden ondernomen en
men kan zich aanmelden via info@plaatselijkbelangharfsen.nl
- De officiële start bouw van Heideveld is gepland op 18 mei om 15.45 uur. Er zijn 7 percelen verkocht via de
gemeente en IJsseldal Wonen begint nu ook.
- Hoeflo (Tonnie)
- Tonnie heeft zijn eerste vergadering bij Hoeflo gehad en hij gaat daar de PR taken op zich nemen. Zo houden wij
elkaar op de hoogte wat voor het dorp van belang is.
- PR (Bertus, Tonnie)
- Tonnie gaat akkoord met PR taken.
- Volgende vergadering per commissie een verhaal inleveren voor de nieuwsbrief. Actie: allen
- Netwerkavond d.d. 14 juni 2017 gaat niet door
6. Rondvraag
-Tonnie wil graag dat er meer jongeren aangesproken worden voor diverse vrijwilligersactiviteiten/commissies.
- Wij zorgen voor een kop-van-jut tijdens het 10-jarig jubileumfeest van JHF
- Wij zorgen wederom voor de straatprijs tijdens het Harfsens Feest, middels overhandiging van een cheque.
7. Sluiting
Bertus sluit de vergadering om 21.40 uur
Akkoord:

Bertus Karssenberg

Monique Brokken

voorzitter

notulist
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