
 

1 
 

 

 

 

NOTULEN bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) 

Datum  30 november 2022, aanvang 19.30 uur  
Aanwezig Wim Wichers, Ko Poot, Dennis van Eldik, Jan Smale, Deodata Strookappe. 
Afwezig:                Jan Addink 

 
1 Opening  Welkom  

2 Vaststelling agenda Geen aanvullingen  

3 Mededelingen/algemeen 
- Activiteiten commissie vraagt een bedrag voor de radio uitzending op 6 en 7 januari vanuit Hoeflo, 

kosten maximaal € 150,- . Daarbij willen ze ook gelijktijdig een ijsbaan voor de kinderen op het 
terrein van PB aanleggen.  Beide zijn goedgekeurd.  

- Subsidie voor de AED van de gemeente is €600,- Deze is nog niet binnengekomen. 
- Wild waarschuwingspaaltjes langs de Kasteelweg zijn niet teruggeplaatst, terwijl de oude paaltjes 

weggehaald zijn. Gemeente dient dit te herstellen. We wachten af. 
- UBO: wordt nog geregeld. 
- Statutenwijziging: wordt nog geregeld. 
- Bewoners benaderen leden van PB om aan te geven dat de voorkeur voor bebouwen uitgaat naar 

Reeverweg oost. Dit verzoek komt niet alleen vanuit een groep belanghebbenden. 

 

4 Notulen 
Notulen vergadering d.d. 2 november 2022: 
Punt 1 : Er is een tekening gemaakt door bewoners, waaruit blijkt dat er een mooi aantal betaalbare 
woningen gebouwd kunnen worden op Reeverweg oost. Dit is nu ook officieel zoekgebied. 
Centrum dorp: er is een gesprek geweest met bewoners en projectontwikkelaar. Dit gesprek verliep goed. 
NL doet (9b): hier wil Hans Enderink voor zorgen. 
De notulen zijn hierbij goedgekeurd. 

 

5 Ingekomen en verzonden post 
Mails zijn nog niet verwerkt, doordat de nieuwe computer van de secretaris nog voorzien moet worden van 
een mailprogramma. 

 

6               Organisatie 
a. Werkzaamheden commissies (wie trekt de kar waar?) 

Energie: Wim tot nu toe, er moet een nieuwe kartrekker gezocht worden, organisatie moet goed worden 
opgezet. 
Wonen en centrum: Wim en Dé 
AED: Wim 
Groen: Ko 
Begraafplaatsen: Dennis  
Uitkijk: Dé 
Buurtpreventie: Dé 
Speeltuinen: Ko samen met Jan Addink en Jan Smale 
Wandel en fietspaden: Ko heeft contact met Hans Enderink die dit verzorgt 
Ledenadministratie: Dennis 
PR: Dé 
Website: Dé 
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Punten naar aanleiding van de commissies: 
- Ad Groen: de boerenkar moet geplaatst worden en er is geen antwoord van de gemeente 

ontvangen. Daar is haast bij. 
-  

7 Dorp 
a. Dorpsplan is klaar en kan op de site. Subsidie wordt aangevraagd 

 

8 Buitengebied, groen, speeltuinen 
a. Speeltuinen  
Kriebeltuin: rond deze speeltuin worden mensen gezocht die contact hebben met PB. De trampoline 
wordt ook door oudere kinderen gebruikt dan de bedoelde leeftijdsgroep van de speeltuin. 
Pastorieplein: gemeente keurde deze eerst af, terwijl de tuin was goedgekeurd via TUV en die laatste 
keuring gaat voor volgens de gemeente. Commissieleden beheren het logboek. 
Bij de Veldhoek staat een schuurtje met spullen en een pomp, maar er is geen stroom. De Veldhoek wil 
voor stroom voor de verlichting in de schuur zorgen. De speeltuin is erg groot. Een stuk ervan kan jeu de 
boules baan worden. Hiervoor worden enkele aanpassingen gemaakt. Zou ook hier een trampoline 
kunnen, zodat oudere kinderen hierop kunnen? Dit is goedgekeurd door PB. 
Het Hazenbosje is nog niet in zicht. Hiervoor worden Bert en Flora Strookappe benaderd. 
b. Het Groen 

Wie gaat het groen bij het Pastorieplein onderhouden? 
 

 

9 Algemeen belang 
a. Uitnodiging rommelmarkt 6 januari, Dennis en Ko gaan. 
b. De Uitkijk: tijdelijke vervanging secretaris deed Wim en de vacature hoofdredacteur bestaat nog, 

maar is voorlopig gedeeltelijk ingevuld. 
c. Ledenadministratie/contributie: de penningmeester heeft mappen met ledenbestanden. Alle 

personen die eind van het jaar niet betaald hebben worden uitgeschreven als lid. Ongeveer 10 
mensen zullen dit zijn. Voorzitter en penningmeester bekijken deze lijst samen en benaderen deze 
personen voordat ze worden uitgeschreven.  
Ook Monique verzorgt, naast de penningmeester, de ledenadministratie. 

 

10 Rondvraag 
Plan biodiversiteit bestaat in veel dorpen. De gemeente Lochem heeft €100.000,- Ko Poot gaat dit hier ook 
opzetten. 
Hondenpoep prullenbakken is een mooi initiatief. In De Uikijk wordt dit gemeld, misschien dat in Harfsen 
ook enkele personen dit initiatief oppakken.  
Geplande vergaderingen in 2023 tot de zomer: 
11 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni en eventueel 5 juli. 

 
 

11 Sluiting 
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

12 Volgende vergadering: woensdag 11 januari in Hoeflo, aanvang 19.30 uur.  
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Actielijst 

 

Actie  Door  Wanneer/hoe  

Mail secretariaat in orde maken Dé Met Monique, 
gedaan 

Contact met gemeente voor bouwen woningen 
en met jongeren 

Dé en Wim gedaan 

Voorzitter/kartrekker vinden voor 
energiecommissie 

Wim . wordt aan gewerkt 10 jan. 23 Met de 
energiecommissie 

Website in orde maken: commissies, dorpsplan, Dé, dorpsplan moet nog Met Monique 

Subsidie aanvragen dorpsplan Dennis, loopt  

Contact met de speeltuincommissie van Het 
Hazenbosje 

Jan Smale, loopt  

Schoffelen bij het Pastorieplein door bewoners Jan Addink, contact loopt, nu  nog 
niemand die dit regelt 

 

Trampoline aanschaffen voor speeltuin bij de 
Veldhoek 

Ko, offerte is binnen, contact met 
firma Schoneveld loopt 

 

Boerenkar plaatsen Ko, bij de boom plaatsen is goed. 
Voor de zomer geregeld 

In overleg met 
gemeente 

Tonnie akkoord geven voor werkzaamheden 
speeltuin Veldhoek 

Ko Geregeld  

Niet betalende leden benaderen ivm 
uitschrijven 

Dennis en Wim, loopt  

Plan biodiversiteit opzetten Ko, loopt  

Dorpsplan op de site plaatsen Dé Met Monique 

 

 

 

 

 


