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NOTULEN 
 
Vergadering : Bestuursvergadering  
Plaats  : Hoeflo 
Datum  : 12 mei 2014 
Aanwezig PB : Hans Enderink, Dineke Weijenberg, Bertus Karssenberg, Jan  Smale, Ko Poot, Marije 

van der Wal (notulen) 
Afwezig m.k : Jan Los 

Status : Vastgesteld 
 

 
1. Inloopkwartier 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het inloopkwartier.  
 
2. Opening en welkom  
Jan Smale opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Jan Los is afwezig met kennisgeving. 

 
3. Mededelingen  
Gevraagd wordt om nogmaals de adreslijst op te sturen naar alle bestuursleden. 
Foto en tekst voor de nieuwe gemeentegids is aangeleverd. 
Het e-mailadres van het secretariaat is omgezet van Gerard Dashorst naar Marije van der Wal. Onze 
contactpersonen moeten hiervan nog op de hoogte worden gesteld. 
 

4. Ingekomen post bespreken 
We hebben een uitnodiging ontvangen voor de afscheidsreceptie van de wethouders. Bertus gaat hier 

namens Plaatselijk Belang naar toe. 
 
Voorbereiding kennismaking met burgemeester en kerncontactfunctionaris: 
Naast onze onderwerpen geven we de burgemeester ook gelegenheid om een woordje te doen. 

De vernieuwing van de site kunnen we laten zien. Inhoud is nog niet geheel gereed. 
Kulturhus en Ons Plein laten we zien. Fietsen langs Reeverweg-West. 
Alle tekeningen van Plein, Kulturhus en Reeverweg-West mailen naar secretaris zodat we deze kunnen 
presenteren. Foto’s maken voor op de site/de Gids. 
 
Plaatsen persberichten op onze site: 
Het is soms onduidelijk wat de kwaliteit van persberichten is die we toegestuurd krijgen. Als we vragen 

krijgen om dit soort persberichten te plaatsen is het wellicht mogelijk om het door te sturen naar 
Harfsen.nl. Wij plaatsen geen berichten van bedrijven/commerciële instellingen. 
 
Deelname aan braderie op 19 juli: 

Wordt georganiseerd door een commercieel bedrijf dat JHF gevraagd heeft het verder te organiseren. 
We zouden hier kunnen gaan staan met de tekeningen van Ons Plein. Anderzijds hebben we geen 
product te verkopen. Besluit dat we niet gaan deelnemen. 

 
Beursvloer 3 juni: 
Goed om aanwezig te zijn om op de hoogte te worden gebracht van ontwikkelingen rondom 
bedrijven/instanties. Bertus geeft aan hier naar toe gaan en brengt nadien verslag uit. 
 
Organisatie Palmpasenoptocht: 

Ina Molkenboer en Leanne Jimmink stoppen met organiseren van de palmpasenoptocht. 

Opvolgers zijn Irene Groot Hulze en Katja Kroeze.  
 
Subsidie Plein: 
Op 27 mei gaan Sandra Hakvoort, Dineke Weijenberg en Ko Poot naar het spreekuur van het VSB Fonds 

om subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling van het Plein.” 

 
Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen op 20 juni 2014: 
Goed om hier vanuit Plaatselijk Belang naar toe te gaan. Als we de definitieve uitnodiging hebben, 
kijken wie hier het beste naar toe kan gaan. 
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WMO-Raad Uitnodiging: 

Vanuit werkgroep Zorg zou het goed zijn dat iemand hier gehoor aan geeft. 
 

5. Notulen bestuursvergadering 7 april 2014 
Deze worden op onze volgende vergadering besproken. 
 
6. Bespreking vacante functies Dagelijks Bestuur: voorzitter 
Ko Poot geeft aan dat hij het komende jaar de taak van voorzitter op zich wil nemen. Vice-voorzitter 
wordt Bertus Karssenberg. 
 

7. Commissies aandachtspunten 
Wonen en verkeer:  Jan S. en Marije;  
Bijeenkomst IJsseldal Wonen: Zij hebben hun toekomstvisie gepresenteerd. 
Communicatie richting belangstellenden Reeverweg-West: Jop van der Wee van de gemeente Lochem 
moet nog inhoudelijk reageren op ons voorstel voor informatieverziening naar belangstellenden toe. 
Doelstelling is werkgroep vormen met belangstellenden van het plan om mee te denken over inrichting 

plan en ook eerste fase van de bouw realiseren. 

Voetpad Zonnedauw: nogmaals onder de aandacht brengen dat dit een noodzakelijk pad is. 
 
Voorzieningen en zorg: Dineke en Ko sturen ons nog hun aandachtspunten toe. 
 
Recreatie, Toerisme, Speeltuinen: Hans en Bertus: aandachtspunten voor de commissie:  
meer activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme. Zoals bijvoorbeeld het Ommetje Harfsen 

weer is geupdate. Daarnaast meer wandel- en fietsroutes opzetten/promoten/beheren. Promotie- of 
welkomstpakketje samenstellen. Meer samenwerking met speeltuincommissie. 
 
Bijeenkomst herinrichting schoolplein: 
Er waren weinig buren aanwezig bij de bijeenkomst. De werkgroep heeft een jaar de tijd om het plan te 
ontwikkelen. Alle omwonenden mogen individueel op A3 formaat hun ideeën voor de herinrichting 
zetten en inleveren bij de werkgroep. 

 

Dorpskarakter en Groenbeheer: Hans en Dineke: Hoe houden we ons dorp groen? Bijvoorbeeld 
inwoners betrekken bij Nederland Schoon actie of bij het onderhoud van het groen. 
(N.B. Vanuit het dorpsplan is ingestoken om de bebouwde kom groen te houden, de zogenaamde 
sterlocaties. Verder naar buiten ligt minder de nadruk om het groen te maken. Hier is het van nature al 
groen.) 
Alles wat er in en om het dorp kapot is/verwaarloosd is, bijvoorbeeld prullenbakken, melden bij de 

gemeente. Inrichting dorpskern ihkv werkgroep Mooi Harfsen. Aandacht voor inplanting chicane bij 
verlaten dorp richting Epse.  
Subsidies proberen binnen te halen voor realisatie herinrichting dorpskern (oa VSB Fonds). 
 
Gemeente- , Provincie- en Dorpsraadcontacten: Bertus en Jan S. gaan met Appie Baas in gesprek over 
in welke vorm zij contact onderhouden met de gemeente. Het is nog niet helder of en wie er 

kernwethouder wordt. 
 

Dorpsvisie en Dorpsplan: Jan L. en Ko hebben een planning opgesteld voor het realiseren van het 
nieuwe dorpsplan. 
-        Juni-juli 2014      Samenstellen werkgroep dorpsplan 
-        Sept-dec 2014     Uitwerken dorpsvisie waarvoor reeds een eerste aanzet is gemaakt 
-        Jan 2015             Concept dorpsvisie (lange termijn visie 2014-2030)) 

-        Febr 2015           Opstellen eerste aanzet dorpsplan (korte termijn, 2015-2020) 
-        Mrt 2015             Presentatie concept dorpsvisie en aanzet dorpsplan aan bewoners  
-        Mrt-sept 2015     Uitwerken dorpsplan met betrokkenheid van bewoners 
-        Okt  2015             Vaststellen dorpsvisie en dorpsplan 
-        Nov 2015             Drukwerk 
-        Dec 2015             Presentatie dorpsplan aan gemeente 
 

 
PR: Jan L. en Bertus: Nieuwe website invullen en up to date houden met nieuwsberichten, foto’s etc. 
Inventariseren van e-mailadressen van leden om bijvoorbeeld in het vervolg de nieuwsbrief en 

lidmaatschapkaart te versturen. Informatie pakketje voor nieuwe inwoners. 
Activiteitenkalender; staat echter al op Harfsen.nl. Een bord met wandelroutes etc. die in Harfsen 
beginnen of door Harfsen lopen. 

Onderlinge verwijzing naar andere sites vanuit Harfsen of andere dorpsraden beter regelen. 
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AED: Marije: Naar aanleiding van de halfjaarlijkse bijeenkomst met alle kernen heeft de gemeente 

toegezegd €200 per buitenkast aan de kernen toe te kennen. Voor Harfsen betekent dit €400. Hiermee 
willen we de herhalingstrainingen van de AED financieren. 

 
8. Samenwerking met andere verenigingen 
Een keer in het jaar is er een overleg met de Ondernemersvereniging en de Oranjevereniging om te 
bespreken of en waar er mogelijkheden tot samenwerking zijn. 
 
9. Afscheid oud-bestuursleden 
Een keer in het jaar hebben we een gezellige avond met het huidige bestuur en de afgetreden 

bestuursleden. 
 
10. Data komende vergaderingen 
Secretaris prikt datum voor vergadering in juni. Overige data voor dit jaar staan al vast. 
 
11. Rondvraag 

Jan Smale: Wanneer hebben we de gezellige avond? In september. Voorzitter en vice-voorzitter 

organiseren de avond. 
Dineke: Als het Plein klaar is, moet er dan ook een nieuwe naam komen? Tzt bekijken. 
Bertus: 8-23 juni niet aanwezig. 
 
12. Sluiting 
Jan Smale sluit om 22. 27 uur de vergadering. 

 
Akkoord voorzitter   Akkoord notulist 
     Marije van der Wal     
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  


