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NOTULEN 
 
Vergadering : Bestuursvergadering  
Plaats  : Hoeflo 
Datum  : 5 februari 2014 
Aanwezig PB : Ans Lensink (voorz.) Gerard Dashorst (penn.),  

  Bertus Karssenberg, Jan  Smale, Marije van der Wal (notulist). 
Afwezig mk : Ko Poot 

Status : Vastgesteld 
 

 
1. Inloopkwartier 

Er wordt gebruik gemaakt van het inloopkwartier door twee buren van de school. 
In een nieuwsbrief van school wordt gemeld dat het Activity Square wordt verplaatst naar de zijde 
van de Ericalaan. De buren van de school spreken hun ongenoegen uit over dit voornemen. Zij 
ervaren op dit moment regelmatig overlast van jongeren die rondhangen op en bij het schoolplein 
en vrezen dat zij hier meer last van krijgen bij het verplaatsen van het Activity Square. 

Actie PB: de wijkagent wordt geïnformeerd over de jongeren die rondhangen bij school. 
Actie Gerard: Bespreekt het signaal mee in het overleg dat er is tussen PB/Hoeflo/School. 
Actie Jan: Bespreekt het binnen Stichting Kulturhus. 
 
2. Opening en welkom  
Ans Lensink opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 
Gerard heeft namens Plaatselijk Belang ingesproken bij het Ronde Tafel gesprek rondom het Kulturhus. 

Er zijn geen officiële bezwaarschriften binnen gekomen. 
 
We hebben een donatie gekregen van mevr. Bolt en dhr. Ploeg. 
 

De ledenvergadering is in verband met de gemeenteraadsverkiezingen verplaatst naar 26 maart. 
 
Er is een uitnodiging binnen gekomen voor de jaarvergadering van de VKK. Wij melden ons af. 
 
Via de VKK is er de vraag gekomen of wij een stageplaats kunnen bieden voor een student op het 
gebied van dorpsontwikkeling.  
Actie Gerard: Navraag doen of de student nog beschikbaar is en wat hij zou kunnen betekenen voor 

Plaatselijk Belang/Harfsen. 
 
Overige mededelingen: 
Ko en Jan zijn naar het Energieakkoord overleg (in het kader van Energieneutraal Lochem in 2030) 

geweest. Dit project wordt mede gefinancierd door Rural Alliances. 
De dorpsraden werden om hulp gevraagd, echter er was nog geen concreet plan of duidelijke vraag, 
waardoor het nog niet mogelijk is actie te ondernemen. 

 
Tijdens de avond met potentiele bestuursleden werd geopperd een welkomspakket voor nieuwe 
bewoners van Harfsen samen te stellen met bedrijven/verenigingen en voorzieningen in Harfsen. 
Actie PB: bespreken in het jaarlijks overleg met de Ondernemersvereniging en de Oranjevereniging. 
 
5. Notulen bestuursvergadering  

Met dank aan de notulist worden de notulen vastgesteld. 
 
6. Bespreken financieel jaarverslag 2013 
Gerard licht het opgestelde financiële jaarverslag toe.  
Actie Gerard/Ans: Zij stellen de begroting voor 2014 op. 
 

7. Werving nieuwe bestuursleden 

Alle bestuursleden die potentiële bestuursleden hebben benaderd, vragen diezelfde mensen of zij willen 
deelnemen in het bestuur.  
Actie allen: Potentiële bestuursleden voor volgende vergadering benaderen. 
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8.Commissies:  

Wonen en Verkeer:  
Op de verspreiding van het belangstellendenformulier zijn inmiddels ruim 25 aanmeldingen binnen 

gekomen. Een aantal mensen heeft tevens aangegeven mee te willen denken in een werkgroep rondom 
het woningbouwproject Reeverweg-West. 
 
Voorzieningen en AED-beheer: 
De 3 trainingsavonden voor de AED herhaling hebben plaatsgevonden. Voor de vrijwilligers die niet 
konden deelnemen wordt een extra avond georganiseerd. 
 

Groen Links heeft afgelopen weekend een ronde door de gemeente gemaakt om daar projecten/mensen 
die zich inzetten voor de leefbaarheid van de gemeente, een bedankje te geven. 
Als Plaatselijk Belang hebben wij voor onze inzet rondom de AED-vrijwilligers/Hart Veilig Wonen een 
taart in ontvangst genomen. 
 
Er heeft nog geen gesprek plaats gevonden over de Bibliobus. Jan geeft aan dat er met hem contact 

opgenomen zou worden. 

 
Dorpsvisie en dorpsplan 
Wellicht bestaat de mogelijkheid om een stagiaire in te zetten bij de ontwikkeling van een nieuwe 
dorpsvisie/dorpsplan. Gerard doet navraag bij de VKK of deze student nog beschikbaar is en of onze 
vraag aansluit bij zijn afstudeeropdracht. 
 

Recreatie, Toerisme, Speeltuinen  
De speeltuincommissie bestaat op dit moment alleen uit Geert Bolink. 
Actie PB: Bericht op Harfsen.nl en de site van school om commissieleden te werven. 
Actie PB: Judith Haarman ontvangt een bloemetje voor haar inzet voor de speeltuincommissie. 
 
Dorpskarakter en Groenbeheer  
Geen punten 

 

Gemeente- en Dorpsraad contacten 
Op 11 februari is er een informatie bijeenkomst over subsidie voor leefbaarheid van het dorp. Ieder jaar 
zijn er 2 momenten waarop aanspraak kan worden gedaan op deze subsidie. Tot 10 april kan er dit jaar 
voor het eerst subsidie worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor de werkgroep Mooi Harfsen. 
 
PR en Website 

Gerard heeft overleg gehad met dhr. Pluijmers over onze wensen voor de Plaatselijk Belang website. 
De openingspagina wordt aangekleed met foto’s van Harfsen.  
Actie Gerard: Wim Wichers wordt benadert voor foto’s. 
We moeten bepalen of we onze eigen hosting doen of dat we dit via dhr. Pluijmers doen (kosten a €29). 
 
9. Rondvraag 

Op 5 april is er in het Kulturhus in Laren een ouderenbeurs voor de gehele gemeente Lochem. De beurs 
wordt georganiseerd door SOL en de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg. 

 
11. Sluiting 
Ans sluit de vergadering. 
 
Volgende bestuursvergadering; 

Woensdag 4 maart 20.00 uur bij Hoeflo 
 
 
 
Akkoord voorzitter   Akkoord secretaris   Akkoord notulist 
Ans Lensink      Gerard Dashorst   Marije van der Wal 
 

 
 
 

 
 

 


