PLAATSELIJK BELANG HARFSEN-KRING VAN DORTH
Notulen van de bestuursvergadering dd. 11 december 2017.
Aanwezig: Hans Enderink, Bertus Karssenberg, Jan Los, Aldi Preuter, Tonnie Verwoerd,
Dineke Weijenberg.
Afwezig met kennisgeving: Monique Brokken.

Bertus opent de vergadering.
Mededelingen:
- Van de opbrengst van de rommelmarkt van Hoeflo mochten wij het mooie bedrag van € 1.000
ontvangen en daar zijn we heel blij mee.

- “Dassenburcht”. Op 10-01-2018 zal er een gesprek plaatsvinden tussen drie bewoners van
de Braakhekkeweg, vertegenwoordiging van P.B. en Appie Baas.
- In het kader van de start van het project Leefbaar Harfsen volgt binnenkort een onderhoud
met de heer Kuyper, eigenaar pand bakkerij Kuyper en het Sparcomplex.
- Reeverweg. Volgens Appie Baas zijn de bomen eigendom van de provincie. Hij zal
nogmaals in gesprek gaan met de fa. Meijer.
- De fam. Meijninger (Heideveld) is in afwachting van de installatie van de kabel (maart
2018). Zijn tevreden met de huidige oplossing van de problemen.
- De heer Langeler zal als aspirant bestuurslid onze vergadering bijwonen.
Notulen:
Wijzigen: punt 3 Mededelingen: het betreft hier wethouder Groot Wesseldijk en de heer Van
der Wee. Verder worden de notulen goedgekeurd en ondertekend.
Ingekomen post:
N.a.v. publicaties rondom de uitbreiding van het vliegveld Lelystad gaat Jan contact
opnemen met de heer Dashorst.
Commissies:
Financiën: Geen bijzonderheden. Algemene subsidie en voor de speeltuinen is binnen.
Natuurwerkgroep: Hans gaat wat mensen benaderen.
Historie, evenementen, recreatie en toerisme: Tonnie gaat binnenkort met een aantal
mensen om de tafel.

Harfsen energie neutraal: Dik Brokken zal voor de vergadering van januari uitgenodigd
worden.
Buitengebied: Plannen zijn nog niet verder uitgewerkt. Na de feestdagen wordt dit
onderwerp weer opgepakt. Vooral de binding Kring van Dorth met het dorp Harfsen verdient
aandacht. Eventueel een inloopavond organiseren.
Veiligheid en Verkeer: Voor deze werkgroep zijn in elk geval de familie Peetoom
(Lochemseweg) en Johan Weijenberg geïnteresseerd.
Werken en ondernemen: Afgesproken wordt hierover het gesprek met de
ondernemersvereniging Harfsen aan te gaan.
Dorpskarakter: Er is misschien een mogelijkheid om de ondergrondse afvalcontainers bij Ons
Plein te plaatsen op het terrein van garage Henk Slettenhaar. Hans neemt contact met hem
op.
Hoeflo: Binnenkort overleg met P.G. Harfsen en De Veldhoek. Er is bij de Protestantse
Gemeente momenteel een onderzoek gaande (de heer Kaashoek) naar de bijgebouwen van
de kerk. De kerkenraad wil met een gesprek graag wachten tot de uitkomsten bekend zijn.
Sportverenigingen: De koepelstichting boven de onderliggende sportverenigingen in Harfsen
is opgeheven. Er zijn nu drie verschillende entiteiten als sportvereniging: volleybal, turnen,
voetbal. Er is de vraag neer gelegd of PB in de toekomst twee keer per jaar een
afstemmingsoverleg tussen de drie sportverenigingen wil organiseren. Daartoe is PB is
principe bereid. Bertus zal de algemene ledenvergadering bezoeken, daarna nemen we een
beslissing.
P.R.: geen bijzonderheden.
Zorg, welzijn en A.E.D.: Op 9 december j.l. is de kerstmarkt in De Veldhoek gehouden. Dat
was voor de eerste keer in de nieuwe situatie. Ondanks wat “kinderziekten” was het een
geslaagd evenement.
A.E.D.: De uitnodigingen voor de vervolgcursussen (januari/februari) gaan binnenkort de
deur uit, ook naar Monique. Annette heeft navraag gedaan bij de nieuwe eigenaar van De
Vlinderhoeve. De A.E.D. blijft op de camping onder dezelfde voorwaarden. Zij zal ook bij
Hartveilig Wonen en de gemeente Lochem informatie opvragen over de bereikbaarheid in
het buitengebied. In het gesprek van afgelopen mei werd het bereik voldoende geacht. Is
het een optie om, mocht dat nodig zijn, een A.E.D. aan te vragen met een bijdrage van de
rommelmarkt van Hoeflo? Medio 2018 gaan Hartveilig Wonen.

Rondvraag: Tonnie: Is het een goed idee om “Jong Harfsen” een keer uit te nodigen voor een
vergadering? Na een voorgesprek zal Tonnie hen uitnodigen. Tonnie: Hoe denken we over
een “evenementenkalender”? Een goed plan, maar wie gaat dit oppakken? In januari op de
agenda.
Hans: Staat het dorpsplan wel op de website van P.B.? Is niet te vinden. Jan neemt contact
met Monique op.
Dineke: Is de I.S.B.N. (Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden) een goed onderwerp voor
een netwerkavond? Dineke gaat contact met hen opnemen voor nadere info.

Volgende vergadering: maandag 15 januari 2018, aanvang: 20.00 uur.

Na de vergadering hebben we met een hapje en een drankje afscheid genomen van het jaar
2017.

