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Voorwoord 
 
 
Namens de Dorpswerkgroep is het mij een genoegen u  het dorpsplan van 
Harfsen en Kring van Dorth te mogen presenteren. 
 
Het dorpsplan geeft een visie weer hoe we de komende jaren de leefbaarheid 
binnen ons dorp, met zijn buitengebied, kunnen verbeteren. Essentieel daarin is 
de bijdrage van de inwoners van Harfsen geweest. Door middel van het 
aandragen van wensen en ideeën hebben de Harfsense inwoners de basis voor 
dit plan gelegd. 
 
Zodoende kan de visie op brede steun rekenen van de bevolking. De dorpsvisie 
van Harfsen is door de inspanning van velen tot stand gekomen. De 
Dorpswerkgroep heeft onder begeleiding van twee procesbegeleiders van de 
Vereniging Kleine Kernen Gelderland samen met de inwoners, alsmede 
verenigingen en instellingen gewerkt aan dit plan. 
 
Nu de visie is afgerond zal er gewerkt moeten worden aan plannen ter 
uitvoering. Naast de inzet van de Dorpswerkgroep en de medewerking van 
gemeente, verenigingen en instellingen is die van de bevolking onontbeerlijk.  
 
Samen moeten we ons sterk maken voor de leefbaarheid van Harfsen, nu en in 
de toekomst. 
 
Tot slot gaat er dank uit naar de gemeente Lochem en de provincie Gelderland. 
Zonder de subsidie van de gemeente en de provincie zou het niet mogelijk zijn 
geweest om dit plan op te stellen. Tevens mag de inzet van de 
Dorpswerkgroepleden niet onvermeld blijven. 
 
Namens de Dorpswerkgroep, 
 
 
Gerrit Valkeman. 
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INLEIDING 
 
 
Dit dorpsplan is gemaakt voor u, als inwoner van een van de kernen Harfsen en 
Kring van Dorth. Het is ook geschreven door mensen die hier wonen.  
 
Het doel van het plan is om een gezamenlijke visie neer te leggen: hoe willen we 
dat het dorp en het buitengebied zich in de komende jaren ontwikkelen?  
Welke dingen vinden we heel belangrijk - zo belangrijk dat we ze beslist willen 
behouden? 
Maar ook: welke dingen mogen er juist niet gebeuren? 
 
De Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth heeft een aantal 
mensen gevraagd om een dorpswerkgroep te vormen. Deze werkgroep heeft aan 
u gevraagd om uw ideeën, opmerkingen en kritiek te leveren - en daar is heel 
goed op gereageerd. 
 
Uit de reacties bleek, dat u, als inwoner van Harfsen of Kring van Dorth (we 
zullen in dit dorpsplan verder kortweg de term Harfsenaar gebruiken), over het 
algemeen best tevreden bent met uw woonomgeving.  
We vinden het fijn om in een rustige, groene omgeving te wonen, met veel 
ruimte om ons heen. Het dorpse karakter, de saamhorigheid en de gezelligheid 
vinden we ook heel belangrijk. 
De supermarkt, het café, de school, de kerk en de sportfaciliteiten: dat alles 
maakt Harfsen tot een leefbaar dorp. Wat moeten we doen om te zorgen dat het 
over 10 jaar nog leefbaar is?
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- WONEN IN HARFSEN - 
 
Harfsenaren trekken niet graag weg 
uit hun dorp. Jongeren zoeken er na 
hun studietijd een huis - liefst een 
koopwoning, en ouderen willen zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. En dat is 
ook goed. 
 

 
 
Hoe zorgen we ervoor dat mensen 
niet ergens anders hoeven te gaan 
wonen? Daarvoor moeten er 
betaalbare starterswoningen en 
seniorenwoningen gebouwd worden. 
Deze moeten vooral in de kern van 
Harfsen komen; het buitengebied 
houden we liever groen. 
 

 
 
In oktober 2007 heeft de 
gemeenteraad zijn visie op wonen en 
werken in Lochem vastgesteld. 
Daaruit blijkt dat de gemeente wil 
bouwen voor alle doelgroepen, met 
de nadruk op starters en ouderen. 
 
 
 

In de afgelopen jaren zijn er al een 
aantal nieuwbouwwoningen gereed 
gekomen. Daarvan zijn er maar een 
paar aan Harfsense starters 
verkocht. De reden daarvan is, dat 
vraag en aanbod niet goed op elkaar 
aansloten. Toen de starters een 
woning zochten, moesten ze nog 
gebouwd worden. Toen de huizen 
klaar waren, hadden de starters al 
ergens anders een huis gevonden.  
 

 
 
Hier ligt het grootste knelpunt: hoe 
zorgen we ervoor dat de woningen 
voor deze groepen beschikbaar 
komen op het moment dat ze nodig 
zijn? 
 
Een uitwerkgroep moet samen met 
de gemeente werken aan een raming 
van de woningbehoefte in de 
komende tien jaar van de 
Harfsenaren die hier willen blijven 
wonen, waaronder starters en 
ouderen. Hoe beter die raming is, 
hoe beter het woningaanbod op de 
vraag kan worden afgestemd. 
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Maar: de dorpswerkgroep wil niet 
alleen bouwen om Harfsenaren de 
mogelijkheid te geven in hun dorp te 
blijven. Naar onze mening moeten 
we mikken op een beduidend hogere 
groei van het woningaanbod, zodat 
ook mensen van buiten Harfsen hier 
kunnen komen wonen. Als 
uitgangspunt hanteren wij: 100 
woningen erbij in de komende 10 
jaar. Als er voldoende inwoners zijn, 
is het aantrekkelijk voor bedrijven, 
winkels en horeca om zich hier te 
(blijven) vestigen. Sport, cultuur en 
verenigingsleven kunnen zich verder 
ontwikkelen. 
 

 
 
De nieuwe woningen moeten 
gebouwd worden in de kern van 
Harfsen, aan de zuidkant van het 
dorp, omdat de meeste 
voorzieningen zich aan die kant van 
de Lochemseweg bevinden. We 
moeten er naar streven om een kans 
te bieden aan het collectief particulier 
opdrachtgeverschap, waarbij de 
nieuwe bewoners zelf bepalen hoe 
hun huis en hun wijk eruit komen te 
zien.  
De ruimte boven de winkels in het 
dorp moet ook benut worden om 
woningen of appartementen in te 
vestigen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
- WERKEN EN ONDERNEMEN - 

 
Harfsen telt een kleine honderd 
ondernemers, de agrarische niet 
meegeteld. Om nieuwe ondernemers 
aan te trekken - en daarmee nieuwe 
activiteiten en werkgelegenheid - 
hoeven we niet meteen te denken 
aan het uitbreiden van het bestaande 
bedrijventerrein, of zelfs het 
aanleggen van nieuwe terreinen. Zo 
grootschalig hoeft het niet te zijn. 
 

 
 
Wij moeten proberen om, samen met 
de gemeente, een klimaat te 
scheppen waarin creatieve 
ondernemers, mensen met ideeën, 

� Er moet een raming worden 
gemaakt voor de komende 
tien jaar van de 
woningbehoefte van 
Harfsenaren die in Harfsen 
willen blijven wonen: starters, 
senioren en andere Harfsense 
woningzoekenden 

� Er moet een woningbouwplan 
worden opgesteld waarmee de 
gewenste groei van het aantal 
inwoners kan worden 
gerealiseerd. 

� De plaatsen in de kern van 
Harfsen waar woningbouw 
mogelijk en gewenst is, 
moeten in kaart worden 
gebracht. 

Uitwerkpunten 
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de kans krijgen om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen.  
In zo’n klimaat kunnen enthousiaste 
ondernemers nieuwe producten en 
diensten op de markt brengen; het 
ene idee brengt het andere voort, 
zowel bij de bedenker als bij andere 
creatieve geesten. 
 

 
 
Voor de huisvesting kan worden 
gedacht aan een 
bedrijfsverzamelgebouw, maar ook 
vrijkomende bebouwing in het 
buitengebied kan dienst doen - mits 
er geen overlast wordt veroorzaakt. 
Een dergelijke vorm van kleinschalig, 
ambachtelijk en vernieuwend 
ondernemen zou goed kunnen 
passen bij de sfeer die ons dorp wil 
uitstralen. 
 

 
 
Winkels zijn belangrijk om een dorp 
leefbaar te houden. 
Hoe kunnen we winkeliers stimuleren 
om zich in ons dorp te vestigen?  
We moeten kijken of we ze een 
locatie kunnen bieden waar 
meerdere winkels onder één dak 
kunnen komen. Dit beperkt de 

kosten per winkelier, en ze kunnen 
van elkaars klanten profiteren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� De behoefte aan kleinschalige 
bedrijfslocaties en het aanbod 
daarvan moeten onderzocht 
worden. 

� De mogelijke locaties voor een 
bedrijfsverzamelgebouw 
moeten in kaart worden 
gebracht. 

� De mogelijkheid van het 
clusteren van detailhandel 
moet worden onderzocht. 

Uitwerkpunten 
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- VOORZIENINGEN - 
 
Harfsen moet groeien. Dat betekent 
dat we moeten zorgen dat er voor 
alle inwoners van Harfsen voldoende 
voorzieningen zijn, zoals 
gezondheidszorg, zorg voor ouderen, 
kinderopvang, ruimte voor 
geloofsbeleving, sport en 
verenigingsleven. 
 

 
 
Voor al deze activiteiten is 
huisvesting nodig, en dat is een 
kostbare zaak.  
 

 
 
Sommige locaties zijn gedateerd. 
Daarom is, vooruitlopend op dit 
dorpsplan, een uitwerkgroep 
begonnen met een onderzoek. Hierin 
wordt bekeken of er in Harfsen een 
multifunctioneel dorpshuis kan 
worden gevestigd, waar verschillende 
verenigingen en instellingen gebruik 
van kunnen maken. De beheerders 
van Ons Gebouw, Hoeflo en 
Buitenlust zijn bij dit onderzoek 
betrokken. Er wordt ook gekeken 
naar de mogelijkheid om 

organisatorisch meer samen te 
werken. 
 

 
 
 

 
 

� Onderzoek naar de 
mogelijkheid van een 
multifunctioneel 
dorpshuis/Kulturhus 

Uitwerkpunten 
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- VEILIGHEID - 
 
Harfsen kan alleen een aantrekkelijk 
dorp blijven als wij er met z’n allen 
voor zorgen dat het hier veilig blijft. 
De basis hiervoor is aanwezig: een 
hechte gemeenschap, waarin 
mensen elkaar kennen, waar 
naoberschap een belangrijke rol 
speelt en sociale controle aanwezig 
is. 
 

 
 
De wijkagent kan daarbij een 
belangrijke rol spelen als schakel 
tussen de bevolking en het 
politieteam. We moeten proberen 
ervoor te zorgen dat onze wijkagent 
op gezette tijden in Harfsen te 
spreken is, zodat hij meer betrokken 
wordt bij het wel en wee van onze 
gemeenschap. 
Er zijn door u ideeën aangedragen 
over de openbare verlichting. De 
wensen en knelpunten, zowel in het 
dorp als in het buitengebied, zullen 
in kaart worden gebracht. 
 
Ook voor alle weggebruikers moet 
Harfsen een veilige plaats zijn. We 
zijn het jammer genoeg nog niet met 
elkaar eens over de manier waarop 
dat bereikt moet worden. 
 

 
 
Neem de vele paaltjes op de kruising 
Lochemseweg/Reeverweg. Ze 
brengen mensen in verwarring en ze 
worden als heel lastig ervaren. Maar: 
de paaltjes lijken wel de veiligheid 
voor fietsers en voetgangers te 
bevorderen. 
 
Een ander discussiepunt is de vraag, 
of de Lochemseweg binnen de 
bebouwde kom nu wel of niet een 
voorrangsweg zou moeten zijn. Het  
is opvallend dat er in Laren een 
andere keuze is gemaakt dan in 
Harfsen, terwijl de situatie 
vergelijkbaar is. Omdat ook de politie 
niet helemaal gelukkig is met de 
keuze die in Harfsen is gemaakt, 
moet een uitwerkgroep gaan 
overleggen met de provincie, die de 
Lochemseweg beheert. 
 

 
 
Verschillende bewoners vinden de 
situatie op de Reeverweg niet veilig 
voor fietsers en voetgangers, met 
name voor de schoolkinderen. Ook 
bewoners van de Zonnedauw hebben 
aandacht gevraagd voor de situatie 
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in hun straat, die smal is en geen 
trottoirs heeft. 
 

 
 
De manier waarop de N339 tussen 
Harfsen en Epse is ingericht (fietsers 
en bromfietsers op de rijbaan, 
maximum snelheid 60 km/uur), blijft 
de gemoederen bezighouden. De 
statistieken laten zien dat het aantal 
ongevallen op de weg na de 
herinrichting is afgenomen, maar de 
(brom-)fietsers voelen zich er niet 
veilig. Ze gebruiken de weg liever 
niet - en misschien is dat wel de 
reden, dat er weinig ongelukken 
gebeuren. Omdat ook de politie 
voorstander is van een vrijliggend 
fietspad, zal ook deze kwestie 
besproken worden met de provincie. 
 

 
 
Moeten Plan Veldhoek en Plan 
Paardenweide (via de Holtmark) een 
ontsluiting krijgen naar de 
Lochemseweg? Hier zijn voor- en 
tegenstanders van. Volgens het 
bestemmingsplan is het bij Plan 
Veldhoek nu niet mogelijk. Hierover 
moet met de gemeente gesproken 
worden. 

Parkeren begint in de kern van 
Harfsen een probleem te worden. 
Zeker als het dorp gaat groeien, 
moet hier aandacht aan besteed 
worden. 
 
 

� In kaart brengen van de 
openbare verlichting 

� Opstellen van een 
verkeersveiligheidsplan voor 
de Lochemseweg binnen de 
kom en de Reeverweg binnen 
de kom 

� Onderzoek naar de 
mogelijkheid van een 
ontsluiting naar de 
Lochemseweg van Plan 
Veldhoek en Plan 
Paardenweide 

� Onderzoek naar de 
mogelijkheden tot verbetering 
van de situatie op de 
Zonnedauw 

� Realiseren van een vrijliggend 
fietspad langs de 
Lochemseweg tussen Harfsen 
en Epse 

� Parkeergelegenheid en  
–behoefte binnen de kom 
beter op elkaar afstemmen 

Uitwerkpunten 
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- BUITENGEBIED - 
 
Wat willen we met het buitengebied 
van Harfsen en (vanzelfsprekend) 
Kring van Dorth? 
 

 
 
U heeft aangegeven dat dit vooral 
agrarisch gebied moet blijven, waarin 
geen plaats is voor nieuwe 
bedrijventerreinen of woningbouw.  
 

 
 
Uit de onlangs vastgestelde 
Structuurvisie Wonen en werken 
blijkt, dat de gemeente Lochem het 
op dit punt met u eens is. Wel is op 
boerenerven (bijv. na 
bedrijfsbeëindiging) beperkte 
woningbouw mogelijk, maar dit blijft 
een uitzondering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Naast akkers en weilanden omvat 
het buitengebied ook bos en heide. 
Ook deze wilt u graag behouden, 
evenals de bestaande zandwegen. 
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- SPORT, RECREATIE, TOERISME 
EN EVENEMENTEN - 
 
Wat zou het leven in Harfsen zijn 
zonder sportverenigingen, zonder 
Hoeflo, zonder de voetbal- en de 
tennisvelden? U heeft aangegeven 
dat we samen met de gemeente 
moeten zorgen dat deze faciliteiten 
er blijven. Mag er nog meer bij? Ja, 
bijvoorbeeld een manege of 
ruitersportvereniging. De gemeente 
wil hier best in meedenken, maar het 
initiatief zal van de ruiters zelf 
moeten komen. 
 

 
 
Veel Harfsenaren dragen de 
motorsport een warm hart toe. De 
motorsportvereniging Hamac moet 
zijn activiteiten op het circuit aan de 
Deventerdijk kunnen voortzetten. Er 
wonen een aantal mensen in de 
omgeving van het circuit, die daar 
niet gelukkig mee zijn. Het is dan 
ook belangrijk, dat de bestaande 
milieuverordeningen niet overtreden 
worden. 
 

 
 

Het circuit Peppelenbos is verder het 
middelpunt van een tweetal grote 
jaarlijkse evenementen, die voor veel 
Harfsenaren heel belangrijk blijken te 
zijn: de Enduro en de ONK 
Motocross. 
 

 
 
Veel Harfsenaren willen zich inzetten 
voor het voortzetten van het 
skeelerevenement Wheels in Nature, 
van de Fietsvierdaagse en andere 
evenementen in en rond het dorp. 
 

 
 

 
 
Een aantal hondenbezitters onder u 
hebben gezegd dat ze een 
hondenlosloopgebied in de buurt 
missen. In de hele gemeente Lochem 
is zo’n gebied trouwens niet te 
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vinden. Dit moet met de gemeente 
worden besproken. 
 
Recreatie en toerisme zouden 
bevorderd kunnen worden door 
bijvoorbeeld meer fiets-, ruiter- en 
wandelroutes uit te zetten, en 
bestaande routes beter op elkaar te 
laten aansluiten. Oude kerkenpaden 
zouden hierin kunnen worden 
opgenomen, en historische punten, 
zoals bijvoorbeeld de vroegere kapel 
op de Harfsense Enk. Sommigen van 
u willen onderzoeken, of er een TOP 
(Toeristisch Overstap Punt) gemaakt 
zou kunnen worden in het centrum 
van Harfsen. Het realiseren van dit 
soort zaken kan alleen door initiatief 
vanuit de Harfsense bevolking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DORPSKARAKTER EN 

UITSTRALING - 
 
Om ervoor te zorgen dat de kern van 
het dorp een levendig centrum blijft 
voor een groeiend aantal 
Harfsenaren, is het belangrijk dat er 
een evenwichtig aanbod is van 
winkels, horeca en openbare ruimtes, 
waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Een belangrijke rol hierin 
spelen de Lochemseweg en Ons 
Plein.  
 

 
 
Er zijn door u nogal wat ideeën 
aangedragen om dit gebied leuker 
aan te kleden en tot een eenheid te 
maken. Deze ideeën zullen in kaart 
worden gebracht. 
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- TOT SLOT - 
 
In bijlage 1 wordt uitgelegd waarom 
Plaatselijk Belang het nodig vond om 
een dorpsplan voor de Harfsense 
bevolking te schrijven. Daarin is ook 
de werkwijze opgenomen, die wij 
gehanteerd hebben. 
Het belangrijkste onderdeel daarvan 
was de startbijeenkomst, waarin veel 
Harfsenaren hebben laten weten 
welke ideeën en wensen ze hebben. 
De Dorpswerkgroep heeft geprobeerd 
uit al deze wensen en ideeën een 
visie op hoofdlijnen te ontwikkelen. 
Daarin zijn natuurlijk een heleboel 
details uit de ingebrachte ideeën niet 
terug te vinden. Maar: in bijlage 2 
hebben wij de uitkomsten van de 
startbijeenkomst voor u samengevat, 
zodat ze later in het proces nog 
geraadpleegd kunnen worden. 
Dit plan wordt ook gelezen door 
mensen die niet zo goed bekend zijn 
met de situatie in Harfsen en Kring 
van Dorth. Voor hen zijn in  bijlage 3 
een paar kaartjes en een toelichting 
op een aantal gebruikte termen 
opgenomen. 
In bijlage 4 kunt u zien, welke 
Harfsenaren samen de 
Dorpswerkgroep hebben gevormd. 
 
Dit plan beschrijft de gewenste 
ontwikkelingen in Harfsen in de 
komende tien jaar.  
Het is de bedoeling dat het om de 
paar jaar geactualiseerd wordt, zodat 
we kunnen inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Het plan is nu klaar, maar het werk 
moet nog beginnen! Om de 
hierboven genoemde uitwerkpunten 
aan te pakken zullen er verschillende 
uitwerkgroepen worden gevormd, 
samengesteld uit leden van de 
Dorpswerkgroep en andere 
Harfsenaren. Heeft u belangstelling 
om een van de onderwerpen met ons 
verder uit te werken, laat het ons 
dan weten! 
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Bijlage 1: Waarom een dorpsplan, en hoe is het tot stand gekomen? 
 
 
 
 
De doelstelling van de Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth 
luidt als volgt: 
Het bevorderen van de leefbaarheid van Harfsen en Kring van Dorth door de 
aandacht van de autoriteiten te vestigen op al datgene, wat is aan te wenden in 
het belang van Harfsen en Kring van Dorth en datgene te ondersteunen wat een 
verblijf kan veraangenamen. Daarnaast maatregelen beramen tot het wegnemen 
van hinderlijke toestanden, de aandacht vestigen op de bosrijke natuur en 
ijveren voor het behoud hiervan. 
 
De onderwerpen waarover Plaatselijk Belang zich in het verleden heeft gebogen, 
werden aangedragen door de bestuursleden en door betrokken Harfsenaren. De 
problemen werden aangepakt en waar mogelijk opgelost. Dit waren altijd ad hoc 
oplossingen, omdat een totaalvisie over de ontwikkeling van het dorp ontbrak.  
 
In 2006 is Plaatselijk Belang in contact gekomen met de Vereniging Kleine 
Kernen Gelderland (VKK), die zich ten doel stelt de leefbaarheid van het 
platteland in stand te houden en te verbeteren. Eén van de middelen hiertoe is 
het maken van een dorpsplan. 
De VKK heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld, die ook in Harfsen is 
toegepast. Die methodiek is erop gericht om op gestructureerde wijze de 
meningen en wensen van zoveel mogelijk inwoners te verzamelen. Om dit te 
realiseren is een Dorpswerkgroep (DWG) in het leven geroepen, die een 
dwarsdoorsnede van de Harfsense bevolking vormt. Deze vrijwilligers zijn 
vervolgens begonnen met het vaststellen van de thema’s, waarover de bevolking 
van Harfsen en Kring van Dorth zich kon uitspreken.  
Dit gebeurde op de Startbijeenkomst, die op 15 november 2006 in zaal 
Buitenlust gehouden werd. Met zo’n 200 deelnemers was de opkomst goed te 
noemen. De thema’s waarover men zich kon uitspreken waren: Wonen, 
Voorzieningen, Openbare veiligheid, Verkeer en veiligheid, Economische 
bedrijvigheid, Sport en recreatie, Ontwikkeling buitengebied en Algemeen. De 
deelnemers konden hun wensen en ideeën kwijt op gele briefjes, die per thema 
op grote borden verzameld werden. Na de pauze kon d.m.v. prioriteitsstickers 
worden aangeven, welke van de aangedragen ideeën het belangrijkst werden 
gevonden. 
De volgende stap was de uitwerking van de resultaten van de Startbijeenkomst 
in een overzichtelijke samenvatting. De Dorpswerkgroep heeft over deze 
samenvatting vervolgens een avond gebrainstormd met vertegenwoordigers van 
de gemeente Lochem, de politie en woningbouwvereniging De Groene Waarden. 
Alle uitkomsten zijn verwerkt in dit dorpsplan. 
 
Hiermee is het proces nog niet beëindigd, integendeel! Het is de bedoeling dat er 
door de inwoners verschillende uitwerkgroepen gevormd gaan worden, die aan 
de slag gaan met de uitwerkpunten uit het dorpsplan. 
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Bijlage 2: Overzicht reacties Startbijeenkomst 15-11-2006 
 
    
OVERZICHT REACTIES DORPSPLAN D.D. 15.11.2006       
 aantal aantal  
 gele prioriteits-  
 stickers stickers  
WONEN:    
Woningbouw betaalbaar 2 2  
Woningbouw in de kern , niet in buitengebied 9 6  
Spreiding woningbouw per jaar x aantal woningen 6 6  
Appartementen voor senioren 2 3  
Geen dure woningen op Gerjak terrein Reeverweg 2   
Betaalbare woningen op Gerjak terrein Reeverweg 1   
Seniorenwoningen 2 2  
Alleenstaandenwoningen 2   
Seniorenwoningen met alle voorzieningen beneden 3 7  
Ouderenwoningen met zorg ( zelfstandig wonen ) 1 2  
Bouwkavel (koop) voor seniorenwoningen 1 6  
Betaalbare woningen voor starters (Harfsenaren voorrang) 27 31  
Geen hoogbouw in Harfsen 3   
Woningbouw Wilhelminalaan 1   
Woningbouw Oude Larenseweg 1   
Pas op niet verbouwen landbouwschuren. 1   
Bestemmingsplannen realiseren, lokaties bestemmen 1 4  
Boerderijen zichtbaar laten 1 1  
Boerderijen die stoppen wel mogelijk maken tot meer-    
dere wooneenheden 1   
Met mate iets meer woningen in het buitengebied 1   
Mogelijkheid van bewonen bijgebouwen bij boerderijen 1 4  
Mooie woningen onder architectuur 1   
Woningen achter supermarkt en Buitenlust 1   
Wel uitbreiden maar inpassen in landelijke omgeving 1 3  
Geen uitbreiding ten koste van bestaande groen 2 3  
WOZ waarde reëel houden 1   
Stop WOZ diefstal 1   
Meer woningen voor Leefbaar Harfsen 1   
Meer ruimte voor (collectief) particulier opdrachtgever- 1 1  
schap ( zoals Laren-3 )    
Geen hondenbelasting 1   
Net buiten Harfsen (Heideweg) is door 7 gezinnen een    
stuk (bos)grond gekocht met de intentie daar 7 milieu-    
vriendelijke en energiezuinige woningen te bouwen.    
Na realisering willen ze integreren (vragen om steun    
hierbij van gemeenschap) 1 2  
Karakteristieke "nieuwbouw", behoud karakter huizen/    
gebouwen 1   
    
Totaal aan  stickers 81 83 164 
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 OVERZICHT REACTIES DORPSPLAN D.D. 15.11.2006       
  aantal aantal  
  gele prioriteits-  
  stickers stickers  
 VOORZIENINGEN:    
 Filmhuis annex concertzaal/toneelzaal 1   
 Videotheek 1   
 Kerktoren bij de kerk 1   
 Uitleenpost hulpmiddelen in Steunpunt 2   
 Ons Gebouw behouden voor kerk en verenigingen 2 15  
 Voormalig bankgebouw voor meerdere doeleinden 1   
 Kerkgebouw ook voor exposities 1   
 Kerkgebouw voor meer mogelijkheden 2   
 Dorpshuis 1   
 Eigen begraafplaats voor Harfsen ipv Almen 1   
 Multifunctioneel gebouw op plaats peuterspeelzaal voor    
 kerk, de verenigingen die nu in Ons Gebouw zijn,    
 peuterspeelzaal, kinderopvang, wereldwinkel enz.,    
 met ruimte voor woningbouw op huidige plaats kerk etc. 1   
 Opwaarderen Ons Gebouw 1 3  
 Handhaving en verbetering aula en bijbehorende zalen 1   
 multifunktioneel gebouw voor de toekomst voor kerk,    
 overleg, sport etc. ( kerk ombouwen ???) 5 3  
 Centrale werkplaats voor iedereen 1   
 Cultureel wijkcentrum op plaats Buitenlust 1   
 Functie Hoeflo en Ons gebouw combineren 1   
 Rabobank 1 dag per week bemand voor ouderen 2   
 Nieuw multifunctioneel gebouw, kerk/vereniging/kinderopvang enz     
 gecombineerd met Hoeflo op plaats van peuterspeelzaal 1   
     
 OPENBAAR VERVOER/ BUSHALTES:    
 Handhaving frequentie en haltes lijn 56 10 10  
 Alle haltes moeten blijven 3 9  
 Rechtstreeks o.v. naar Zutphen 3 3  
     
 JEUGD:    
 Disco (bv aanpassing verbouwing schietkelder Buitenlust) 2 1  
 Meer voor jongeren 1   
 Speeltuinen behoud en juiste onderhoud 1 4  
 Speelplaats in het buitengebied 1   
 Hangplek jongeren 12-16 jaar 1   
 Meer activiteiten jongeren 18-26 jaar 1 3  
 Cultureel werk jongeren 10-15 jaar 1   
 Straatvoetbalveldje 1   
 Goed voetbal(speel)veld bij basisschool 2   
 Uitbreiding basisschool ( geen noodlokaal ) 3 1  
 Behoud basisschool en peuterspeelzaal 3   
 B.S.O.-voorziening treffen 1 1  
     
 Totaal aan  stickers 61 53 114 
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OVERZICHT REACTIES DORPSPLAN D.D. 15.11.2006       
    
 aantal aantal  
 gele prioriteits-  
 stickers stickers  
VERKEER EN VEILIGHEID:    
Ons Plein:    
Rotonde terug 12   
Paaltjes eraf, bakken met bomen erin meer groen 15 18  
Paaltjes eraf, vervangen door halve bollen (als Beltrum ) 1   
Opsieren met bomen, planten, banken (à la Frankrijk) 9 11  
Bomen en planten ( ook Entrees ) 3 2  
Verfraaiing dorp en goed onderhoud bloembakken 1   
Paaltjes vriendelijk plein met muziekkoepel 1   
Mobiele groenvoorziening 8 1  
Paaltjes zijn niet goed zichtbaar in de auto 1   
Ruimte weg tussen paaltjes iets verbreden en markeren    
met witte streep onder paaltjes 2   
Steviger paaltjes 1   
Paaltjes aan een kant weg 1   
Paaltjes eraf, terras aanpassen, traditioneel centrum 1 2  
Ruimere bochten rond het plein 1   
Paaltjes moeten blijven: verkeersremmend 1   
Paaltjes weg 11 1  
Paaltjes weg, bij slecht weer of mist slecht te zien 2   
Paaltjes weg of beter plaatsen 2   
Auto's alleen via Sporkehout op het plein 2 2  
Andere naam voor Ons Plein 3   
Aankleding en veiligheid verbeteren. Door deskundigen    
diverse plannen op laten stellen en voorleggen bevolking 3   
Lochemseweg:    
Stoplichten 1   
Geluidsarme klinkers 1   
Stoepen bij inritten zijn te hoog 3 2  
Asfalt ipv klinkers 1   
30 km zone weer voorrangsweg maken 10 7  
Einde fietspad bij Hulstweg is knelpunt voor fietsers 4 1  
Gedeelte tussen Hulstweg en Holtmark als 1e stuk 3 1  
Voorrangsregels 30 km zone onduidelijk (kleine borden)    
30 km ook op weg aangeven 12 1  
30 km in het hele dorp 2   
Goed zichtbaar kruispunt met Reeverweg 2 1  
Busperrons breder maken 3   
Busperron t.o. Woodcorner weg 2   
Busperrons weg 3   
Obstakels verwijderen; men rijdt toch te hard 3   
Bord 30 km bij Hulstweg verder terug ri Vreeman ivm zicht 1   
Veel meer snelheidscontroles zowel 30 als 60 km, zowel    
politie als flitspalen 9 2  
geen vrachtverkeer 1   
Verkeersremmende maatregelen: 30 km= 30 km 3 5  
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Snelheden N 339, ook per dorp, gelijktrekken; is nu    
zeer verwarrend ( 50-60-50-30-80-50-30-50-80) 2   
N 339 Epse-Harfsen weer 80 km 9 20  
Binnen kom weer 50 km 1   
Zebrapad bij supermarkt 3   
Meer verrijdbare bloembakken 1   
Versmallingen aan weerszijden van het dorp geleidelijker    
laten verlopen 1   
Duidelijk aangeven of de stoep als fietspad fungeert 1   
Vrijliggend fietspad Epse - Harfsen 21 40  
Terug naar oude situatie: fietspad aan 1 kant van de weg 2 3  
met doorgetrokken witte streep     
Schaf gevaarlijke rode fietsstroken af en een echt    
fietspad. Geen suggestie! 1   
Weg richting Epse veiliger voor fietser en voetganger 1   
In de dorpskern worden fietsers gebruikt als nog levende    
verkeersremmende maatregel 1   
Bremweg:    
Voetpad aan woningzijde ivm parkeren milieustraat 2   
Zonnedauw:    
Klappaaltje tegen doorgaand verkeer bij nr.13/15 8 10  
Gentiaan:    
Meer afgeschermde voetpaden bij het Steunpunt 3   
Dicht ivm speeltuin 2 4  
Deels open voor nieuwe woningen, verder dicht speeltuin 1   
Ontsluiting met Lochemseweg 15 20  
Veldhoekplan:    
Waarom geen trottoirs 1   
Sleedoorn aan beide zijde trottoirs 1   
Snelheidsremmende maatregelen 1   
Reeverweg:    
Drempels weg: slecht slapen door veel teveel lawaai    
en trillingen door te hoge snelheid autos , vee- en    
vrachtwagens 17 27  
Andere kleur klinkers tov Ons Plein 3   
Verkeersremmende maatregelen (versmallingen, bloem-    
bakken,chicane) ivm snelheid, geluid, trillingen 3 7  
Verkeersremmende maatregelen tot voetbalveld 1   
Trottoirs tussen Ericalaan en Wilhelminalaan 2 1  
Fietspad bij Reeverweg ivm schoolkinderen 1   
Opknapbeurt Reeverweg 2   
Voetpad van Wilhelminalaan tot voetbalveld aan westzijde 1   
Beter onderhoud Gemeentebos 1   
Zebrapad bij Sleedorn/Ericalaan 1   
Hulstweg/Ericalaan:    
Zebrapad bij basisschool 2   
Eenrichtingverkeer rond school vanaf Lochemseweg 3   
Trottoir aan kant woningen (putten liggen te hoog) 1   
Meer parkeerplaatsen bij oude kleuterschool 2 1  
Meer parkeerplaatsen aan Ericalaan ( leerkrachten ) 2 1  
Geen klaar-overs bij school op Hulstweg 1   
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Buitengebied:    
Holtmark/Oude Larenseweg open; wegen liggen er niet    
om af te sluiten 2 6  
Oude Larenseweg openstellen voor grote landbouwvoertuigen 1   
Meer groenvoorziening in bedrijventerrein 1   
Fietspaden naast zandwegen beter onderhouden 1 1  
( je kunt er haast niet fietsen )    
Broekstraat voorzien van grastegels. Afstand berm/weg/    
berm wordt erg groot. Gevaarlijk voor weggebruikers 1   
Jufferdijk ri Bathmen voorzien van grastegels aan beide     
zijden of breder asfalteren 1   
Oude Larenseweg geen drempels 1   
Oude Larenseweg snelheidsbelemmerende heuvel 1   
Oude  Larenseweg/Veldhoekweg voorzien van drempel 1   
Kasteelweg tussen nr.2 en 6 verkeersdrempels 1 1  
kruising Kasteelweg/Bathmenseweg is levensgevaarlijk    
( al enkele dodelijke ongelukken). Kruising aanpassen 1 1  
Geen oostelijke omleiding 1   
Rondweg 1 3  
Noordelijke rondweg met goede verbinding naar A1 2 2  
Gehele buitengebied 60 km 2 1  
Betere gladheidsbestrijding tijdens vorstperiode (zout) 1   
Bomen langs zandgedeelte Schepersweg opsnoeien    
ivm verkeersveiligheid bij storm 1   
Fietspaden verharden voor Wheels in nature 1   
Diepe sporen langs bermen van wegen zijn gevaarlijk 1   
Onderhoud voor verharde bermen 1   
Beter onderhoud fietspaden en zandwegen 1   
Wegen niet te smal maken, er komen steeds meer    
tweeverdieners en als er brand uitbreekt zijn de wegen te 1   
smal.    
Betere bewegwijzering vooral voor toeristen 1   
Veel zwerfvuil langs fietspad ri Laren/Lochem door 1   
schooljeugd    
Meer parkeerruimte bij begraafplaats Almen-Harfsen 2   
Onderhoud weg/berm Braakhekkeweg, gevaarlijk voor    
fietsers en voetgangers 1   
S-bocht Braakhekkeweg bij Blankenberg/Enderink 30km 3   
parkeerplaatsen langs Hulstweg/Ericalaan  1   
Jufferdijk verbreden    
    
Totaal aan  stickers 300 206 506 
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OVERZICHT REACTIES DORPSPLAN D.D. 15.11.2006       
 aantal aantal  
 gele prioriteits-  
 stickers stickers  
OPENBARE VEILIGHEID:    
Politiepost + veiligheid 2 5  
Spreekuur politie 1   
Politiecontrole op stropers 1 2  
Meer blauw op straat maar niet alleen snelheidscontroles 2 1  
1 aanspreekpunt politie 1 1  
Politie vaker zichtbaar 1   
Kennismaking wijkagent 1   
Afvragen wat de kwaliteiten van Harfsen zijn waardoor    
men zich veilig voelt ; dit volgen en koesteren 1 2  
Geen lichtverontreiniging in het buitengebied 2   
    
VERLICHTING;    
Verbetering Oude Larenseweg tussen Bielderweg en Veldhoekweg 2 6  
Meer lantaarns in buitengebied 1   
Geen lichtvervuiling 1 1  
Reeverweg verlichting doortrekken in buitengebied 1   
Lantaarnpaal erbij op Veldhoekweg 1   
3 Lantaarnpalen erbij in Nuisvelderbos 1   
Verlichting ventweg Ericalaan 1   
Voldoende straatverlichting 1   
    
Totaal aan  stickers 21 18 39 
 
 
OVERZICHT REACTIES DORPSPLAN D.D. 15.11.2006       
 aantal aantal  
 gele prioriteits-  
 stickers stickers  
SPORT EN RECREATIE:      
Hoeflo open laten 4 3  
Meer soorten dansles in Hoeflo 2 1  
Uitbreiden Hamac crossterrein 1   
Uitbreiden jeugdactiviteiten Hamac 1   
Uitbreiden motorsportactiviteiten 1   
Motocrossers moeten goede dempers gebruiken om    
de kou van de omwonenden uit de lucht te halen 1   
Hamac/Crossterrein moet blijven 22 32  
Hamac enduro cross laten bestaan 10 1  
Alle lawaaiactiviteiten weren van Gorsselse hei 1   
Hamac terrein gebruiken voor survivalkampen e.d. 1   
Meer ruimte voor motorsport 2 1  
Nieuwe toegangsweg naar Hamacterrein 2 5  
Kartingbaan verwijderen ivm geluidsoverlast 1   
Behoud van Hamac en kartbaan 1   
Recreatie prima, maar stilte handhaven 1 1  
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Minder beperkingen hobby's/sporten van anderen 1   
Motorcrossterrein verplaatsen 1 1  
Jeugdhuis voor jongeren 16-30  bv. oude Rabobank 1 6  
Zomeractiviteiten jeugd 16-25 jaar 1 2  
Jeugdhonk 1   
Ontwikkelen fiets- en wandelroutes 6 2  
Ruitertoerisme bevorderen 2 1  
Buitengebied beter toegankelijk voor ruiters; ruiterpaden 4 6  
Harfsen toeristisch op de kaart zetten 1   
Coördineren toeristische mogelijkheden 1   
Meer B&B mogelijkheden 2 2  
Fiets- en wandelpaden op folders plaatsen 1   
Toerisme bevorderen in breedste zin 2   
Oud Harfsen zichtbaar maken met borden bv 2   
Sport en recreatie uitbreiden bv manege 1   
Meer overleg verenigingen onderling 1   
Kunstgras voetbalveld 1   
Volleybal voor gehandicapten behouden  1 2  
Grote grasweide speelplaats 1 1  
Fitnesscentrum 1   
Sportvoorzieningen behouden 1   
Geen loslopende honden buitengebied 1 1  
Stuk bos waar honden 'los' mogen 3   
Harfsens feest verlengen + Zondag 1 4  
Recreatieplas (klein bussloo) 1   
Golfbaan 2 3  
Kerkenpaden herstellen naar wandelpaden 1 4  
Verbeteren fietspaden langs zandwegen 2   
Ruitervereniging oprichten 1   
Grote evenementen behouden 3 19  
Geen lawaai/ geen grote groepen mensen 1   
Laat jeugd skatebaan gebruiken ipv schoolplein 1   
Duidelijke bebording bezienswaardigheden enz. 1   
Behoud reeds lang bestaande verenigingen     
zonder beperkingen en nieuwe regels die ontmoedigen 6   
Tegenprestatie voor behoud Hamacterrein  1   
Jeugd in aanraking laten komen alle sporten 1 1  
Kunstclub of X-activiteiten 's winters 1   
Vrijwilligers mogen niet aan regelgeving ten ondergaan 1   
Vrijwilligers voor zorg-hulp organiseren en fin.steunen 1   
Zwerfvuilactie ( misschien door Hamac te organiseren) 1   
"Rustpunt"-route maken 1   
Mooie wandelroutes 1 1  
Goed begaanbare vrijliggende fietspaden 2 4  
Meer prullenbakken bij banken ook 's winters 1   
    
Totaal aan  stickers 119 104 223 
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OVERZICHT REACTIES DORPSPLAN D.D. 15.11.2006       
    
 aantal aantal  
 gele prioriteits-  
 stickers stickers  
ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID:    
Winkels en café moeten open blijven 31 89  
Blijven kopen in Harfsen voor behoud winkels 1   
Markt moet blijven bestaan 1 1  
Meer winkels op markt bv. bakker, hobby, dieren, etc. 2   
Meer winkels    1 6  
Schoenwinkel 1   
Dierenwinkel 1   
Slagerij 1   
"Creatieve" hobbywinkel 1   
Vernieuwing huidige middenstandlokaties 1   
Voorzieningen voor jonge startende ondernemers 1   
Maak van Harfsen een "terrasjes"dorp ( toerisme ) 1 1  
Nieuwe impuls voor Buitenlust bv. theetuin bij Marijke-    
boom aan de overkant 1 1  
KI-grond groen blijven 1   
Vorming bedrijfsverzamelgebouw 2 2  
Koester de middenstand; zorg voor 2-4 trekkers/evene-    
menten per jaar 1 4  
Niet klagen over stank of lawaai door nieuwkomers als    
je het had kunnen weten 1 11  
Ruimte voor boeren die goede ideeën hebben voor toe-    
risme (kampeer/zorg) 1   
Meer expositieruimte en -mogelijkheid 1   
Meer economische activiteiten toestaan die passen in    
de landelijke omgeving 1   
Minder regels voor ondernemers 1   
Uitbreiding bedrijventerreintjes voor beginnende starters 1   
"Kleine "industrie ook op bedrijventerrein oa de bakkerij 1 1  
Uitbreiding bedrijventerrein 1   
Uitbreiding bestaande bedrijven, ook buitengebied 3 8  
Zorgen voor voldoende bedrijventerrein 2 10  
Geen loodsen, enkele kleine bedrijven voor vakmanschap 1   
Zoeken naar mogelijkheden om "groene "bedrijven te    
stimuleren of dienstensector 1   
Stimuleren opzet nieuwe agrarische bedrijven 1   
Geen uitbreiding bedrijfsterrein 4   
Geen industrie 2   
Geen industrie-zone in Harfsen 1   
Bedrijvigheid alleen voor plaatselijke behoeften 1 2  
Zorg voor aantrekkelijk klimaat voor ambachtelijke en    
agrarische ondernemers ( ook goed voor toerisme ) 1   
Behoud kleine winkels voor minder mobiele mensen 1   
Meer uitstraling Buitenlust zoals Lekker eten etc 1   
Nieuwe impuls Buitenlust mmv jongeren 1   
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Gezellig bruin café met uitnodigend terras ( bv als 1   
Langenbaergh )    
Renovatie en behoud Buitenlust 1   
Huidige voorzieningen mogen niet verdwijnen 1   
    
    
Totaal aan  stickers 79 136 215 
 
 
OVERZICHT REACTIES DORPSPLAN D.D. 15.11.2006       
    
 aantal aantal  
 gele prioriteits-  
 stickers stickers  
BUITENGEBIED BEDRIJVIGHEID AGRARISCH:    
politieke steun voor handhaving bedrijven en herverkave-    
ling mogelijk maken 1   
Buitengebied moet aantrekkelijk blijven voor de boeren    
(1e bewoners) en niet verstoord worden door import 7 41  
( inburgeringscursus ! )    
Stimulering jeugd om met natuur/milieu in aanraking te    
komen 1   
Geen landgoederen 3 1  
Authentieke uiterlijken handhaven (niet in villa's verbouwen) 4 7  
Geen woningbouw in het buitengebied ( wel in de kern) 4 3  
Geen industrie in het buitengebied 2 2  
Individuele ondernemers koesteren 1   
Industrie langs de Provinciale weg 1   
Ruimte voor ruimte dus stallen afbreken = bouwterrein 2 1  
Bosbouw bevorderen 1 1  
Behoud bos en natuur 1   
    
BUITENGEBIED - WEGEN:    
Buitengebied moet groen en stil blijven 2 3  
Zandpaden en -wegen in stand houden 2 2  
Geen landbouwtrekkers over zandwegen 1 1  
Zandwegen met breekzand aanleggen ( stofwolken ) 1   
Onderhoud van groenvoorzieningen en fietspaden 2   
Inventarisatie openbare paden op particulier terrein 1   
    
Totaal aan  stickers 37 62 99 
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OVERZICHT REACTIES DORPSPLAN D.D. 15.11.2006       
    
 aantal aantal  
 gele prioriteits-  
 stickers stickers  
NIEUWKOMERS:    
Inburgeringscursus (Behoud alle tradities en evenementen) 4 5  
Importburgers meer contact met omgeving leggen 1   
Cursus ruimdenkendheid voor oosterlingen 1   
    
ALGEMEEN:    
Meer geld in harfsen.nl 1   
Centrale plaats voor (jeugd)baantjes gezocht/gevraagd 1   
Open ruimtes als Pastoriepleintje niet vol bouwen 2 1  
Behoud dorpskarakter ( niet teveel willen) 3 2  
Groen en rust handhaven 1   
Extra aandacht recreatie 1   
Drankketen weg ( indrinken ) 1 2  
Caravans als woning weg 1 2  
Harfsen moet uitgaan van zijn kracht en keuzes maken 1   
Huisartsenpost 6 1  
Huisarts in Harfsen 6 18  
Afhaaldepot medicijnen huisarts 1   
Medicijn service naar patienten 1   
Tandarts 2 10  
Eerstehulppost 1   
Sociaal werker voor bezoek zieken en oplossen problemen 1   
( iets voor de kerk ?)    
Zorgloket 2 2  
Vrijwilligersbank 1 3  
Defibrillatoren 2 1  
Hangplek senioren 2   
Demontabele muziektent op Ons Plein (hangplek) 1   
Muziekkoepel in kern ( bv ipv Rabobank) 8 7  
Theaterkoepel in kern als centraal punt 1   
Dorpshuis in kern voor vele zaken ( ook bruiloften etc ) 1   
Workshops in Buitenlust op gebied van schilderen etc. 1   
Pinautomaat binnen 1   
Bibliotheek terug ipv bus 3   
Oprichting Partij van Harfsen 1   
Moskee 1   
Elementen als moskeeën niet toestaan 1   
Dorpsinfo-avonden vaker organiseren 2   
Internetcafe 2   
Mediatheek 1   
Goede voorzieningen internet voor thuiswerken 1   
Windmolen voor het dorp om CO2-uitstoot te beperken 1   
Taxi-standplaats om ouderen overal heen te brengen 1 1  
Lantaarnpalen vervangen door normale lantaarns 1   
Zwembad in Almen moet blijven 1 13  
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Behoud Gemeentehuis in Gorssel 1 13  
Gezamenlijk zonnecollectoren aanschaffen 1   
Plaatsing afvalvangers tegen zwerfvuil in de natuur 1   
Meer houten banken in de kern voor senioren 1 1  
Dorpsaankleding met groen door lokale hoveniers 1   
Parkeerplaatsen zodat autos niet langs de weg hoeven    
te staan 1   
Geen 30 km wegen 1   
Verfraaiing van dorp met een wapen of iets dergelijks,    
goed degelijk werk van metaal ( van iedere buurt.) 1   
    
    
Totaal aan  stickers 80 82 162 
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Bijlage 3: Kaarten, termen en overzichten Harfsen 
 

 
 
Harfsen (gem. Lochem) telt ca. 1700 inwoners. De kern van het dorp ligt aan de N339 
die van Deventer naar Lochem loopt. Daaromheen ligt een uitgestrekt buitengebied met 
veel agrarische activiteit, maar er is ook bos en heide te vinden. 
Ten noorden van Harfsen ligt Kring van Dorth, een vrij groot gebied met ca. 300 
inwoners. Kring van Dorth kent geen eigen voorzieningen; de meeste kinderen gaan in 
Harfsen naar school, de boodschappen worden in Harfsen gehaald, en men is ook 
betrokken bij het Harfsense verenigingsleven. 
 
De Ver. Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth (kortweg Plaatselijk Belang) 
behartigt sinds 1944 de belangen van de Harfsenaren. Meer dan 90% van de gezinnen in 
Harfsen en Kring van Dorth is er lid van. In een convenant met de gemeente Lochem is 
afgesproken, dat Plaatselijk Belang mag optreden als Dorpsraad, en op die manier de 
belangen van alle inwoners kan behartigen. 
 
De N339 heet in de kern van Harfsen de Lochemseweg. Op de kruising van deze weg 
met de Reeverweg en de Bremweg is na de herinrichting van het dorp in 2003 een plein 
gerealiseerd, dat Ons Plein gedoopt is. Dit is geschikt om grote groepen mensen te 
herbergen, zoals tijdens het Harfsens feest, elk jaar in juni. Het verloop van de 
Reeverweg over het plein, en de parkeerplaats worden gemarkeerd door wegneembare 
paaltjes. 
 
Aan de Hulstweg ligt de Openbare Basisschool, de Beatrixschool, waar ongeveer 200 
kinderen op zitten. Naast de school bevindt zich Sport- en Vergadercentrum Hoeflo. 
Aan Ons Plein vinden we Ons Gebouw, het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente. 
Op de hoek van Ons Plein en de Lochemseweg ligt Café en Vergadercentrum Buitenlust. 
Een groot gedeelte van het verenigingsleven speelt zich af in Hoeflo, Ons Gebouw en 
Buitenlust. 



 29

 
Plan Veldhoek en Plan Paardenweide zijn twee nieuwbouwwijken, gelegen resp. ten 
zuiden en ten noorden van de Lochemseweg. Plan Paardenweide is in 2007 
gereedgekomen; Plan Veldhoek is al in de jaren zeventig gebouwd, maar kort geleden 
uitgebreid met een aantal woningen en appartementen. 
 
De Sportvereniging Harfsen heeft aan de Reeverweg, net buiten de bebouwde kom, 
voetbal- en tennisvelden. Aan de Deventerdijk, grenzend aan de Gorsselse Hei, ligt het 
circuit Peppelenbos. Dit wordt gebruikt door de motorsportvereniging Hamac. 
 
Ten zuiden van het dorp, in de richting van buurdorp Almen, ligt de Harfsense Enk, de 
plek waar de geschiedenis van Harfsen is begonnen. 
 

 
 
 

 
 
1. Ons Plein    5. Buitenlust 
2. Beatrixschool    6.  Plan Veldhoek 
3. Hoeflo     7. Plan Paardenweide 
4. Ons Gebouw
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Bijlage 4: Leden Dorpswerkgroep 
 
De Dorpswerkgroep bestaat uit de volgende personen: 
 
Ab Hemeltjen 
Ans Lensink 
Ap Enderink 
Arjan Meijerink 
Bertus van Schooten 
Dirk Maier 
Ester Huurnink 
Gerrit Valkeman 
Ingrid Enderink 
Jan Fransen 
Jan Meilink 
José Pakkert 
Martin Brinkman 
Mary Neuwirth- Bleijenberg 
Mieke Strookappe 
Reiny Wullink 
Wessel Ruiterkamp 
Wim Varenbrink 
 
Notuliste: Sanne Bluemink 
 
Procesbegeleiders VKK: 
Albert Bos 
Herman Lensink 
 
Contactpersoon VKK: 
Theo Harbers 
 
 

 

Colofon 
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