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NOTULEN 
 
Vergadering : Bestuursvergadering  
Plaats  : Hoeflo 
Datum  : 15 januari 2014 
Aanwezig PB : Ans Lensink (voorz.) Gerard Dashorst (secr./penn.),  
                         Bertus Karssenberg, Jan  Smale, Marije van der Wal en Ko Poot.   
Status : Vastgesteld 

 

 

1. Inloopkwartier 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inloopkwartier.  

 
2. Opening en welkom  
Ans Lensink opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom met de beste wensen voor 
2014. 
 

3. Wat is je in het dorp Harfsen ter ore gekomen? 
De omgevingsvergunning van Kulturhus kan worden verleend, omdat er geen bezwaren zijn 
binnengekomen. Officiële berichtgeving is nog niet binnen gekomen. 
Tijdens oud en nieuw zijn er in het dorp veel vernielingen aangericht door vuurwerk.     
 
4. Mededelingen dagelijks bestuur 
Gerard Dashorst neemt tot en met maart het secretariaat erbij. Harry Lobeek is afgetreden, maar is 

bereid het jaarverslag over 2013 nog te maken. Harry is wel bereid om in de werkgroep Het Plein te 
blijven. Het emailadres van Plaatselijk Belang blijft hetzelfde, maar komt bij Gerard terecht. 

De kosten van de enquête over Harfsen-West worden door de gemeente vergoed. 
De mensen die het onderhoud van de bloembakken verzorgen hebben als attentie een vleesbon 
gekregen. 
De penningmeester heeft een IBAN-test van het leden/incassobestand door de Rabobank laten 

uitvoeren met positief resultaat. We zijn dus SEPA-proof.  
 
5. Notulen bestuursvergadering 3-12-2013 
De websiteversie van de notulen worden in het vervolg naar de griffier, de heer A. Baas 
(kerncontactfunctionaris) gestuurd. 
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 

6.Vraagstelling Burgerkracht en de drie transities 
De vraagstelling van de gemeente is een lastig probleem. Er wordt in Harfsen al veel gedaan via het 
steunpunt. PB wil een commissie vormen waarin samen met de kerk wordt opgetrokken. Ans en Ko 
willen het startgesprek aangaan met de heer A. Baas. PB stimuleert en ondersteund het project in 

samenwerking met de andere dorpsraden. Op 11 februari is er een informatiebijeenkomst. Ko en Marije 
gaan hier naar toe. PB zoekt in Harfsen een vertrouwenscontactpersoon die als vraagbaak voor de 
inwoners kan fungeren.Ko stelt voor om een Sociale kaart te maken. 

 
7. Invulling informatiebijeenkomst kandidaat bestuursleden 27 januari 2014 
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Steunpunt. Doel is kennismaking en uitleg geven over de 
activiteiten van Plaatselijk Belang. Vanzelfsprekend kunnen kandidaat bestuursleden ook vragen stellen. 
Invulling van de avond: twee groepjes maken; de commissiesleden vertellen beurtelings wat ze doen. 
 

8. Bespreken programma van eisen (PVE) nieuwe website PB. 
Door technische problemen kunnen we niet meer muteren op de PB-website. We gaan nu met spoed 
over tot het laten bouwen van een nieuwe website. Het programma van eisen hebben nogmaals samen 
besproken en aangepast en aangevuld. 
Gerard gaat hiermee naar André Puimers van Pluimers Mediaservice om dit op te starten. 
 

9. Commissies 

Wonen en verkeer:  
Tot nu toe zijn er 13 enquêteformulieren ingevuld ingeleverd. 
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Voorzieningen en AED:  
De heer van de Berg van de Bibliobus neemt half januari contact op het Jan Smale over de invulling van 

de bibliotheek in Harfsen. 
AED Gerard maakt  i.o.m. Marije een brief naar de gemeente om geld terug te vragen voor de onkosten 

van het opleiden van AED mensen. 
 
Recreatie, Toerisme, Speeltuinen 
 Het subsidiegeld, € 4.291,31, voor de speeltuinen is binnen. 
De speeltuincommissie bestaat maar uit 1 lid. Er wordt naar uitbreiding gezocht. 
Activitie square op het schoolplein wordt op kosten van de gemeente verplaatst. 
Ommetje Harfsen is in concept klaar. De paarse kleur heeft de voorkeur. 

De VVV heeft Gerard gevraagd naar een nieuw folderinformatiepunt in Harfsen voor toeristen, waar dan 
ook deze folder kan worden verkregen.  
 
Dorpskarakter en Groenbeheer: 
De tekeningen van Het Plein zijn bijna klaar. De klikmelding kan aangevraagd worden. De 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij dhr. A. Baas. 

Bij Rurial alliance wordt subsidie aangevraagd. 

 
Gemeente- , Provincie- en Dorpsraadcontacten 
We hebben een aankondiging voor een info-bijeenkomst Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 
op 11 februari 2014 ontvangen. 
Ko wil hier eventueel wel naar toe. 
 

10. Inkomende en uitgaande post en mail 
Van de WMO raad is een boek ontvangen “Van Almen tot Zwiep”. 
Gerard Kok gaat met pensioen. Er wordt een attentie gestuurd van “De Winde”. 
 
11. Rondvraag 
Op 3 februari komt kulturhus aan de orde in de RTG (ronde tafelgesprekken) en op 24 in de 
raadsvergadering.  

De ondernemersvereniging wordt benadert voor ondersteuning. 

Ans en Ko doen de brandpreventie. 
Er hebben zich drie personen opgegeven bij Marije die plaats willen nemen in de commissie Harfsen 
West. 
NL doet is op 31 maart. Hoe pakken we dit op? 
Op 5 april is er een ondernemersbeurs in Laren. 
 

12. Sluiting 
 
Volgende bestuursvergadering; 
5 februari 2014 
 
 

 
Akkoord voorzitter   Akkoord secretaris   Akkoord notulist 

Ans Lensink      Gerard Dashorst   Jan Smale 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


