
   
       
Vergadering : Algemene leden- en dorpsraadvergadering   
Plaats  : Kleine zaal Buitenlust 
Datum  : 26 maart 2014 
Aanwezig : zie bijlage  
Afw. mk           : dhr. A.Enderink, dhr. H.Lobeek, dhr. J.Los 
Status  : CONCEPT 

 
1. Opening en welkom 

De aanwezigen worden welkom geheten door Plaatselijk Belang voorzitter Ans Lensink. Een 
speciaal woord van welkom voor dhr. A.Baas (kerncontactfunctionaris gemeente Lochem), mevr. 
M. Biemond (Zorgbelang Gelderland) en de leden van de WMO-Raad. 
 
Terugblik op 2013 
Plaatselijk Belang kijkt met wisselende gevoelens terug op 2013. We zijn verheugd omdat er een 
aantal positieve besluiten genomen zijn ihkv het Kulturhus. Anderzijds werd ook in 2013 helaas 
herhaaldelijk negatief gecommuniceerd over de tegens van het ombouwen van Hoeflo tot 
Kulturhus. 
Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2013: 

 Werkgroep Mooi Harfsen die met de herinrichting van de dorpskern aan de slag is. 

 Veel nieuwe vrijwilligers opgeleid voor de AED. In Harfsen is 100% AED dekking. 

 Plan Reeverweg West: hernieuwd behoeftenonderzoek. 

 Overleg met de Ondernemersvereniging en de Oranjevereniging over meer samenwerking. 

 Commissie Recreatie en Toerisme heeft een inventarisatie gedaan van bekende wandel- en 
fietsroutes en gaat hier een mooie folder van maken. 

 Met realisatie van het Kulturhus en de veranderingen bij de school (verwachte krimp), zal 

het schoolplein opnieuw worden ingericht. Plaatselijk belang, St Kulturhus, Beatrixschool 

en gemeente zitten hiervoor samen om tafel  om plannen te maken voor deze 

herinrichting. 

       
2. Notulen jaarvergadering 2013 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Ze worden door de vergadering aangenomen en 
goedgekeurd. De notulist wordt bedankt voor het maken van de notulen. 
 

3. Verslag van de secretaris 
Secretaris Harry Lobeek is per 31-12-13 afgetreden en zijn taken zijn per 1-1-14 overgenomen door 
Gerard Dashorst.  
Er worden een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt nav het jaarverslag. 
Blz 3: Op de enquête van woningbouwplan Reeverweg-West zijn 27 belangstellende reacties 
ontvangen. De planning (onder voorbehoud) is dat het plan op 14 april bij de rondetafelgesprekken 
wordt besproken, op 6 mei in raadsvergadering meningvormend komt en 2 juni in de 
raadsvergadering besluitvormend kan worden vastgesteld. 
Er wordt gevraagd of en wanneer de notulen van Plaatselijk Belang weer te vinden zijn op de 
website. Door de secretaris/penningmeester wordt aangegeven dat we op dit moment te kampen 
hebben met een niet meer functionerende website. Er wordt op dit moment gewerkt aan een 
nieuwe website waarop ook de notulen zullen worden geplaatst. 
Over het verslag van de secretaris zijn verder geen vragen of opmerkingen en worden vastgesteld. 
De secretaris wordt bedankt voor het maken van de notulen. 
 



   
4. Verslag van de penningmeester 

De penningmeester de heer Gerard Dashorst geeft een toelichting op de jaarrekening.  
Het financieel verslag is bijgevoegd bij de uitnodiging. 
Dhr. W. Wichers vraagt zich af waar de €3000,- extra subsidie voor het actualiseren dorpsplan 
vandaan komt. De penningmeester geeft aan dat dit een eenmalige subsidie vanuit de gemeente is 
waar ieder jaar twee dorpsraden aanspraak op kunnen maken. 
 

5. Terugkoppeling door kascommissie 
De kascommissie 2013 wordt gevormd door dhr. A. Enderink en mevr. W. Voortman.   
Dhr. A. Enderink was niet aanwezig. 
Met de complimenten aan de penningmeester voor nauwkeurigheid wordt de financiële 
verslaglegging akkoord bevonden en er wordt decharge verleend aan het bestuur.  
 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
De kascommissie 2014 zal worden gevormd door dhr. A. Enderink (Hulstweg) en dhr. Gerrit 
Mombarg. 
Mevr. W.Voortman wordt bedankt voor haar inspanning als lid van de kascommissie. 
 

7. Bestuursverkiezingen 
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. J. Smale. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, daarom wordt dhr. 
J. Smale benoemd voor een volgende periode. Omdat de voorzitter aftredend en niet herkiesbaar is 
neemt de tweede voorzitter J. Smale het voorzitterschap over tot na de bestuursverkiezing. 
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. G. Dashorst. Gerard geeft aan dat hij tevreden is met het feit 
dat er in de afgelopen 6 jaar een dusdanige spaarpot is opgebouwd om grote zaken als het 
dorpsplein en het kulthurhus te realiseren. Gerard wordt bedankt voor zijn grote inzet voor 
Plaatselijk Belang en ontvangt een bloemetje en een bon. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. A. Lensink. Ans beschrijft de goede en moeilijke momenten 
die zij in de afgelopen jaren bij Plaatselijk Belang heeft ervaren, maar kijkt met een goed gevoel 
terug op haar bestuursperiode. Ans wordt hartelijk bedankt voor haar grote inzet in het bestuur en 
ontvangt een bloemetje en een bon. 
Kandidaat bestuursleden: mevr. D (Dineke) Weijenberg, dhr. J (Jan) Los en dhr. H (Hans) Enderink. 
De vergadering gaat akkoord met de benoemingen, gevolgd door de felicitaties van de voorzitter. 
 

8. Voorstellen van bestuur en/of leden van de vereniging 
Er zijn geen voorstellen vanuit bestuur en/of leden van de vereniging. 
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen vanuit de leden van de vereniging. 
 

10. Sluiting jaarvergadering. Opening dorpsraadvergadering 
Omdat Plaatselijk Belang tevens als dorpsraad fungeert, is het programma na de pauze toegankelijk 
voor alle inwoners van Harfsen en Kring van Dorth. 
Dhr. J. Smale opent de vergadering. 
 

11. Stand van zaken Kulturhus 
Dhr. W. Wichers vertelt een en ander over het Kulturhus. De vergunningen zijn rond en op 24 
februari is de Raad ingestemd met het plan. 
Lokale ondernemers zijn gevraagd om op basis van het bestek met een bod voor het werk te 
komen. Als hier overeenstemming over wordt bereikt wordt er direct begonnen met de 
bouw/verbouw. Er wordt een totaalplan gemaakt voor het buitenterrein. Stichting Kulturhus is 



   
uitgenodigd om hierover mee te praten. Bij concrete plannen wordt hierover gecommuniceerd en 
kan hierover in gesprek worden gegaan. Dhr. K. Poot vraagt of er nog acties komen om de realisatie 
van het Kulturhus verder te ondersteunen. Dhr. W. Wichers geeft aan dat er mensen zijn gevraagd 
om hiermee aan het werk te gaan. Elk ander initiatief wordt ook van harte ondersteund. 
Er wordt de vraag gesteld of bij dit bedrag een Europese aanbesteding niet noodzakelijk is. Dhr. W. 
Wichers geeft aan dat de gemeente slechts faciliteert en dat stichting Kulturhus opdrachtgever is, 
waardoor dit niet nodig is. 
 

12. Rondvraag 
Mevr. J. Klijboer vraagt of het mogelijk is om een Blikvanger te plaatsen bij het verlaten van het 
dorp aan de zijde van Tentreparatie Ten Hoope/Garage Slettenhaar ivm het vele afval. 
Er wordt binnenkort contact opgenomen met mevr. Klijboer. 
 

13. Sluiting jaarvergadering  
 

14. Presentatie ‘Aandacht voor Iedereen’ 
Mevr. Mieke Biemond van Zorgbelang Gelderland geeft een presentatie over de veranderende rol 
van de overheid, de gemeente en de burger in het kader van burgerparticipatie en de nieuwe 
wetgeving, waaronder de WMO, waarmee wij in de nabije toekomst te maken krijgen. 
Tevens zijn aanwezig de voorzitter en een lid van de WMO-raad in de gemeente Lochem. Zij 
vertellen over hun rol binnen de gemeente. 
 

15. Sluiting avond 
De vice-voorzitter sluit om 22.10 uur de avond af waarna er nog gelegenheid is tot het napraten 
onder het genot van een drankje. 
 


