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Notulen van de digitale ledenvergadering, via Teams, van de vereniging Plaatselijk 
Belang Harfsen-Kring van Dorth gehouden op 10 maart 2021 
 
Aanwezig:  
- de bestuursleden: Wim Langeler, Aldi Preuter, Hans Enderink, Ischa Koning, Deodata Strookappe en  
  Jan Los; 
- met kennisgeving afwezig: Bertus Karssenberg; 
- namens de gemeente Lochem: wethouder Eric-Jan de Haan, Wouter Swam en Hans Wennekes; 
- namens Wakker Laorne: Richard Buitink en Joyce Dekker. 
- 16 leden PB. 
 
1. Welkom, Opening 
Omdat Bertus om persoonlijke redenen afwezig is zit Jan Los, als vicevoorzitter, deze vergadering 
voor. Via de Berkelbode heeft Bertus afscheid genomen van de leden en bedankt voor de 
samenwerking. 
Naast de leden worden verwelkomd: Kernwethouder Eric Jan de Haan, Wouter Swam 
ideeënmakelaar van de gemeente Lochem en onze toegang tot de gemeentelijke organisatie, Hans 
Wennekes, MKB-makelaar die ons ondersteunt bij het traject Buitenlust/Centrum. Bij punt 3 zullen zij 
ook het woord voeren. 
Ook een welkom voor Richard Buitink en Joyce Dekker van Wakker Laorne die onze gast zijn om te 
kijken hoe we in Harfsen een digitale ledenvergadering houden. 
Niet in de laatste plaats zijn we heel blij dat we Bas Rutgers kunnen voorstellen als beoogd voorzitter, 
alsmede Deodata Strookappe en Ischa Koning die al even meedraaien maar nog niet formeel zijn 
benoemd. 
Vorig jaar is vanwege bekende omstandigheden geen ledenvergadering gehouden. Het bestuur vond 
het niet verantwoord ook dit jaar over te slaan. Een aantal statutair voorgeschreven besluiten 
moeten worden genomen en bestuursleden benoemd. Daarnaast is het nodig met elkaar de zaken 
door te nemen waar het bestuur mee bezig is.  
Zodra mogelijk beleggen we weer bijeenkomsten over inhoudelijke onderwerpen. We hopen dat het 
dit jaar weer gaat lukken. 
Hiermee is de vergadering geopend. 
 
2.Vaststelling agenda 
Nadat de concept-agenda was verzonden zijn wij in contact gekomen met Bas Rutgers. Hij wordt nu 
voorgesteld als opvolger van Bertus Karssenberg. Zijn verkiezing wil het bestuur graag toevoegen aan 
de agenda bij punt 8. 
Hiertegen is geen bezwaar vanuit de vergadering. 
 
3. Jaarverslag 2020 
Voorafgaand aan de behandeling van het verslag krijgen Eric Jan de Haan, Wouter Swam en Hans 
Wennekes het woord. 
Eric Jan de Haan staat stil bij de volgende lopende onderwerpen: 
- het fietspad Harfsen-Epse; 
- de notitie mobiliteit, waarvan ook het fietsverkeer deel uit maakt; 
- het niet doorgaan van de energiecafés met een oproep aan de nu geboden mogelijkheden tot 
  participatie deel te nemen; 
- het belang dat de gemeente hecht aan groen, biodiversiteit en speeltuinen; 
- de woonvisie 2021 en volgende jaren samen met de nieuwe wethouder op te pakken. 



[Typ hier]  
 

2 
 

 
Hij complimenteert PB met het verslag en alles wat in gang is gezet. Hetzelfde merkt Gerard Dashorst 
op. 
 
Wouter Swam geeft aandacht aan: 
- de verkregen subsidie voor de klompenpaden en roept op verder te participeren bij de verdere  
  uitwerking; 
- de Reeverweg waar overleg is met een aantal betrokken bewoners. Een vervolggesprek wordt  
  gepland. 
 
Jan Smale, als medebewoner van de Reeverweg,  merkt op dat de vrachtwagens van Meijer ook vaak 
van de Plantageweg gebruik maken in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. 
 
Hans Wennekes vertelt over de recente situatie rond het plein. Over de samenwerking met de 
werkgroep van PB. De plannen van de kopers van Lochemseweg 134 (woodcorner) in samenhang 
met de bredere ontwikkeling van het gebied. De provincie is hier inmiddels ook bij betrokken. 
Subsidiemogelijkheden lijken gunstig om de plannen verder vlot te trekken. 
 
Vervolgens nemen we het verslag door. 
Hans Enderink geeft een toelichting op het onderdeel Groen/groenbeheer; 
Deodata Strookappe belicht de onderdelen WhatsApp en AED. Zij staat stil bij de opleidingskosten 
die ten laste van PB komen en roept om waar mogelijk bij de ziektekostenverzekeraar deze kosten te 
declareren en PB hierin financieel te ondersteunen. 
Dik Brokken, lid van de werkgroep Energie, zegt dat de werkgroep inmiddels kaders heeft uitgezet. Er 
is contact met de gemeente om verder goed met elkaar op te trekken. In dit traject is wel 
professionele ondersteuning nodig. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
4. Financieel verslag 2020 
De penningmeester geeft een korte toelichting. 
Zoals uit de balans blijkt hebben we een financieel gezonde vereniging. In de cijfers 2019 was de 
vooruit ontvangen subsidie voor het jubileumboek als schuld opgenomen met de vooruit ontvangen 
giften voor het V1 monument. Deze bedragen zijn in 2020 besteed en daardoor lopen de liquide 
middelen terug. 
De tijdelijke lening aan de Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek is in 2021 afgelost en verhoogt de 
beschikbare middelen weer. De staat van baten en lasten geeft een stabiel beeld. 
 
Jan Smale merkt op dat de vrijwilligersvergoeding aan de secretaris relatief zwaar drukt op het 
budget. De voorzitter merkt op dat dit een bewuste keuze van het bestuur is geweest om een goede 
invulling te krijgen van de secretarisfunctie. Voorzitter en penningmeester, eveneens vrijwilliger,  
ontvangen geen vergoeding. 
 
5a. Verslag kascommissie de heren Ko Poot en Jan Smale 
Het verslag is helder en roept verder geen vragen op. 
Dank aan de commissie voor hun werk. 
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5b. Decharge bestuur 
Desgevraagd wordt aan penningmeester en bestuur decharge verleend. 
 
 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie voor de heer Jan Smale 
Doordat vorig jaar geen ledenvergadering is gehouden hebben zowel Ko Poot als Jan Smale nu drie 
keer achter elkaar de kascontrole verzorgd. 
De vergadering stemt in met de benoeming van Gerard Dashorst in plaats van Jan Smale. 
Vanwege de continuïteit bestaat de nieuwe kascommissie voor volgend jaar uit de leden Ko Poot en 
Gerard Dashorst. Volgend jaar is Ko aftredend. 
 
7. Afscheid drie bestuursleden 
Omdat het niet mogelijk was fysiek te vergaderen is ook in de publiciteit aandacht gegeven aan het 
afscheid van de bestuursleden. Toch is het goed ook in deze vergadering bij hun verdiensten stil te 
staan. 
Bertus Karssenberg zat vanaf 2010 in het bestuur. Vanaf 2015 als voorzitter. Hij heeft die functie met 
de zijn bekende gedrevenheid vervuld. Door het bestuur zijn in zijn voorzittersperiode veel dingen tot 
stand gebracht. 
Zonder hierbij volledig te zijn refereren we aan een paar zaken als voorbeeld, namelijk het naar voren 
halen van het plan Heideveld, de bloemenbaskets gedurende de zomer in het centrum, het open 
houden van de Ontmoetingsplek, het onderhoud en uitzetten van wandel- en fietspaden, de opzet 
van WhatsApp buurtpreventie, het onderhoud van de bestaande en de opening van de nieuwe 
speeltuin. Bovendien zijn er werkgroepen  opgetuigd voor Harfsen energieneutraal, 
Centrum/Buitenlust en Woonvisie vanaf 2021.  
Met Circulus Berkel staan ook nadere afspraken op stapel. 
Dit alles heeft het bestuur doen besluiten om hem tot erelid te benoemen. 
 
Wim Langeler heeft een (1)  termijn in het bestuur vol gemaakt. Aanleg van glasvezel in het 
buitengebied, wandel- en fietspaden, Harfsen energieneutraal behoorden tot zijn 
aandachtsgebieden. Hij was een plezierige collega. Dank daarvoor. 
 
Mariëlle Oonk is maar kort secretaris geweest. Persoonlijke omstandigheden waren daarvan de 
oorzaak. 
Dat neemt niet weg dat ze in deze periode veel werk heeft verzet. Met name rond het 75-jarig 
jubileum van PB.  Daarnaast is ook intensief gebruik gemaakt van haar creativiteit. 
 
Aan alle drie vertrekkende bestuursleden wordt zaterdag 13 maart 2021 in besloten kring verder 
aandacht besteed. Wel  in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de gemeente Lochem. 
Bertus ontvangt dan de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde. Alle bestuursleden krijgen de 
bij een afscheid behorend presentjes. 
 
Gerard Dashorst kan zich vinden in de benoeming tot erelid van Bertus. Hij vraagt zich af of de 
ledenvergadering zich hierover niet had moeten uitspreken. Het bestuur denkt van niet. 
 
8. Verkiezing Deodata Strookappe, Ischa Koning en Bas Rutgers 
Aangegeven wordt dat het nu niet mogelijk is met stembriefjes te werken. Bestuur hoopt dat de 
benoemingen bij acclamatie plaats kunnen vinden. 
Deodata, Ischa en Bas stellen zich voor. 
Deodata en Ischa draaien al een tijdje mee in het bestuur. 
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Alle drie de voordrachten komen afzonderlijk in stemming. Bij alle kandidaten kan benoeming bij 
acclamatie plaats vinden. De voorzitter wenst hen een goede en nuttige periode in het bestuur toe. 
 
9. Bestuursmededelingen 
Het bestuur zegt toe zodra dit mogelijk is fysieke bijeenkomsten te beleggen over de volgende  
onderwerpen: Circulus Berkel (participatie leefomgeving/budgetbesteding), Harfsen-Kring van Dorth 
energieneutraal en Woonvisie Harfsen-Kring van Dorth. 
 
 
10. Rondvraag 
Ko Poot vraagt of de locatie Harfsen Oost nog steeds beschikbaar is voor woningbouw. Dit is volgens 
het bestuur nog steeds het geval. 
Verder vraagt Ko of het bestuur al heeft onderzocht wat het kost om zelf een digitale snelheidsmeter 
aan te schaffen. Dat is eerder besproken. Dit is nog niet gebeurd en dat doen we alsnog. 
Harry Lobeek constateerde dat de notulen over het afgelopen halfjaar niet op de website stonden. 
Toegezegd wordt dit direct te herstellen. 
 
11. Sluiting 
Onder dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur. 
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