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Voorwoord.
Voor u ligt het dorpsplan van Harreveld.
Dit dorpsplan is een leidraad voor de Harreveldse gemeenschap, de overheid en andere
instanties. In dit plan staan onderwerpen aangegeven wat wij als inwoners van
Harreveld belangrijk vinden, en die wij graag gerealiseerd zien.
Dit alles is belangrijk om de leefbaarheid van ons dorp te waarborgen en waar mogelijk
te verbeteren.
Bij het ontwerpen van dit dorpsplan zijn veel inwoners van Harreveld betrokken.
Die betrokkenheid is ook nodig bij het tot uitvoer brengen van dit plan.
Na de startbijeenkomst zijn leden van de dorpswerkgroep (D.W.G.) en leden van de
vereniging voor kleine kernen Gelderland (V.K.K.) druk in de weer geweest om de
plannen en wensen te clusteren tot een overzichtelijk geheel.
Hier is enorm veel tijd en energie in gaan zitten. Maar het resultaat mag er zijn.
Wij danken al diegenen die meegeholpen hebben bij het maken van dit plan.
Wij vertrouwen er op dat bij het uitwerken van dit plan, de Stichting Dorpsbelangen
Harreveld weer een beroep op de Harreveldse bevolking en op overheidsinstanties kan
doen.
Zodat de leefbaarheid in ons dorp gewaarborgd mag blijven.

Harreveld
September 2005
Stichting Dorpsbelangen Harreveld
André Meekes. voorzitter

Colofon
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De volgende mensen waren betrokken bij de totstandkoming van het dorpsplan:
Namens Harreveld:
Ariën Smit (voorzitter)
Leo Spieker
Robert Hoenderboom
Stanny Stoltenborg
Saskia Nieuwenhuis
Igor Krabben

Willy Severt
Stefan Kampshof
Thea ten Have
Cecilia Kolkman
Marijke Wolters
André Meekes

Namens de VKK:
André Menting (contactpersoon)
Djura Prins (procesbegeleidster)
Marjan Wagenaar (procesbegeleidster)
Steef Athmer (procesbegeleider)

Verder alle dorpsbewoners die aanwezig waren bij de Startbijeenkomst en alle aanwezigen
tijdens de Toetsingsbijeenkomst.
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Inhoudsopgave Dorpsplan Harreveld
1. Inleiding: de start, doel, uitwerking - een dynamisch plan
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3. Tijdpad: wanneer zou wat uitgevoerd moeten worden. Korte, middellange en lange termijn.

Bijlagen
I.
Verslag Startbijeenkomst
II
Resultaten Startbijeenkomst
III.
Verslag Toetsingsbijeenkomst
IV
Resultaten Toetsingsbijeenkomsten overzicht van organisaties die de visie dragen
VIII. Toelichting op de gehanteerde methode
VIIV. Taakomschrijving van uitwerkgroepen en uitvoergroepen

p. 14

Foto’s bij elk item, het moet wel een goed leesbaar en niet te ‘zwaar’ stuk worden.
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Inleiding

De start
In april maand…. 2004 heeft Stichting Dorpsbelangen Harreveld (SDH) besloten een dorpsplan te
maken. Het resultaat van dit initiatief ligt nu voor u: een toekomstvisie voor Harreveld, door
Harreveld.
De Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland heeft Harreveld hierbij ondersteund met een
stappenplan en een team van getrainde vrijwilligers. Na een inleidend hoofdstuk vindt u in
hoofdstuk 2 een beschrijving van de visies, gevolgd door een tijdpad met daarin de meest
belangrijke wensen in hoofdstuk 3. De manier waarop dit plan tot stand is gekomen, de gebruikte
informatie en een beschrijving van de nu volgende stappen zijn opgenomen in de bijlagen.
Doel: waarom een dorpsplan of een visie?
Hoofddoel van het dorpsplan is het verbeteren en op langere termijn veilig stellen van de
leefbaarheid in een dorp of woonkern. Door aan deze wens te werken via een gestructureerd
proces, wordt de kans op succes vergroot.
De VKK is op basis van ervaring en onderzoek gekomen tot een procesmodel dat is vervat in een
handboek met een aantal praktische stappen (‘Een dorpsplan maken; leefbaarheid in
perspectief’).. Belangrijke aspecten zijn een breed draagvlak, medewerking van overheden en
andere beslissende instanties en een visie die zoveel mogelijk anticipeert op toekomstige
ontwikkelingen. Ook belangrijk is, dat met deze methode iedereen gehoord wordt. Iedereen mag
ten allen tijde meepraten en er wordt aandacht besteed aan de verschillende
belangengroeperingen in het dorp, zoals bijvoorbeeld ouderen, sportverenigingen, bedrijven en
schoolgaande kinderen. Via een aantal stappen (zie bijlage IIIV) wordt gewerkt aan (D: niet
mooi)hhet creëren van genoeg draagvlak en een degelijk contact met de gemeente. Dit vergroot
de kans op realisatie van de wensen die in het dorp leven. (D:actieve formulering)
Uitwerking
Na afronding van het dorpsplan is het tijd om de beoogde doelen ook werkelijkheid te maken.
Het dorpsplan is in de eerste plaats een belangrijk communicatiemiddel in contact met partijen
die plannen hebben voor Harreveld.
Het proces in Harreveld gaat verder: in de volgende stap worden uitwerkgroepen gevormd
rondom een thema of een specifiek project. Hun taak is om plan of probleem uit te werken en dit
zo spoedig mogelijk aan de inwoners van Harreveld te presenteren en -na goedkeuring - uit te
voeren. Ook kan een uitwerkgroep op zoek gaan naar alternatieven, indien een plan niet
uitvoerbaar zou blijken te zijn. De contactpersoon vanuit de VKK blijft nog actief en neemt de
begeleidende rol van de procesbegeleiders over. Een half jaar na de presentatiebijeenkomst
bespreekt deze samen met de SDH hoe de zaken ervoor staan, en een half jaar later nog eens.
Op die manier worden de vorderingen in de gaten gehouden en kan er gezamenlijk een oplossing
worden gezocht voor eventuele problemen.
Het dorpsplan is dynamisch
Natuurlijk is een dorpsgemeenschap geen statisch geheel. Er vinden ontwikkelingen plaats die
voor een deel niet of nauwelijks door het dorp zijn te beïnvloeden. De visie op Harreveld, zoals
die is beschreven in het dorpsplan, biedt ruimte voor deze dynamiek. Door voortdurend in
contact te blijven met de actualiteit (ontwikkelingen van buitenaf, maar ook veranderende
inzichten binnen het dorp) kan de dorpsbelangenorganisatie het dorpsplan levend houden en
voorkomen dat er plannen in staan, die achter de feiten aan hobbelen.
Regelmatige toetsing van de plannen in bijvoorbeeld dorpsbijeenkomsten of via een netwerk van
actieve participanten aan het dorpsleven ligt dan ook voor de hand.
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2.1

Visie op de ontwikkeling van Harreveld
Inleiding

Dit hoofdstuk geeft als eerste een beschrijving van de algemene visie op toekomstige
ontwikkeling van Harreveld als kerkdorp. Na deze algemene visie, die richtinggevend is voor de
specifieke functies van het dorp, volgt een visie op dertien clusters van wensen. Die beschrijft in
meer detail de visie op gewenste ontwikkelingen in Harreveld. Onder aan elke visie staat een
overzicht van de wensen die betrekking hebben op het cluster waar de uitwerkgroep mee aan de
slag gaat. Bij het opstellen van deze visie is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de
Startbijeenkomst, de enquête en de Toetsingsbijeenkomst. Meer gegevens over deze
bijeenkomsten zijn te vinden in de bijlagen van dit plan.
2.2

Harreveld: een kerkdorp dat leeft!

In de toekomst zal Harreveld zich ontwikkelen tot een dorp waarin leefbaarheid een belangrijk
begrip is. Dit betekent dat Harreveld niet blijft zoals het is. Voor de leefbaarheid van het dorp is
het nodig dat Harreveld zal uitbreiden naar een inwonertal van ongeveer 2000. In die
ontwikkeling is het belangrijk dat het dorpse karakter van Harreveld blijft bestaan, wat
herkenbaar zal zijn in het type bebouwing in Harreveld en in de sfeer in het dorp zelf. Deze sfeer
wordt mede bepaald door een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bevolking.
Ofwel: het streven naar meer woningen zal er voor zorgen dat de jeugd kan blijven wonen in
Harreveld. Dat garandeert een goede leeftijdsopbouw, wat uitmondt in een goed
verenigingsleven. Er is nadrukkelijk behoefte aan starterswoningen.
De ontwikkeling van Harreveld als kerkdorp -met de kerk centraal gelegen aan een mooi
dorpsplein met een aantrekkelijke horeca - sluit hier bij aan. Ook op het gebied van economische
bedrijvigheid probeert HarrveldHarreveld aan de eerste behoeften van de inwoners tegemoet te
komen. Dat betekent dat (kleinschalige) werkgelegenheid wordt behouden en gecreëerd en dat
de meest fundamentele winkelvoorzienigenwinkelvoorzieningen gewaarborgd blijven.
2.3
2.3.1

Visie op specifieke functies van Harreveld
Woonomgeving

Voorop in de visie op de woonomgeving staat dat Harreveld wil uitbreiden volgens de strategie
van bouwen naar behoefte. Voor de leefbaarheid is een toekomstig inwonertal van 2000
richtinggevend. Hierbij is er een duidelijke voorkeur voor de bouw van starterswoningen om in de
behoefte van de jeugd van Harreveld te voorzien. Voor de woonomgeving is het belangrijk het
dorpse karakter naar voren te laten komen door een sterke kern te ontwikkelen. Voor
woningbouw op middellange en lange termijn blijven verschillende locaties open. Twee locaties
zijn nadrukkelijk van belang: de Bothweg en de Looweg. Op de middellange termijn gaat het om
inbreiding op de Bothweg en uitbreiding op de Looweg. Daarmee komt de kern van het dorp
(kerk, school en horeca) centraal te liggen, wat bijdraagt aan het dorpse karakter van Harreveld.
Op de lange termijn kan na verplaatsing van de voetbalvelden het vrijgekomen terrein gebruikt
worden voor woningbouw.
Wensen in relatie tot de woonomgeving:
 Rust en veiligheid in verband met het internaat

 Nieuwbouw
 Starterswoningen
 Boerderijsplitsing
 Huurwoningen
 Seniorenwoningen
 Rust en veiligheid in verband met zwaar verkeer
 Rust en veiligheid in verband met het internaat
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2.3.2

Verkeer en verkeersveiligheid

Voor wat betreft verkeer en verkeersveiligheid zal Harreveld toewerken naar veiligheid voor alle
inwoners. Dit betekent in de praktijk dat het dorp verkeersluw is, met een werkende
snelheidshandhaving en veilige in - en uitgangen van het dorp voor fietsers. Harreveld zal
toegankelijk blijven voor agrarisch - en vrachtverkeer.
Wensen in relatie tot verkeer en verkeersveiligheid:
 FietsersveiligheidFietserveiligheid
o Flessenhalzen bij de toegangen van het dorp
o Verlichting van het buitengebied (met name de route naar Lichtenvoorde)
 Veilige oversteek ‘De Riette’
 Handhaving snelheid
 Verkeerselementen
 Vrachtverkeer uit dorpskern weren; dorpskern verkeersluw maken
 Veiligere wegen in het buitengebied
2.3.3

Samenwerking met de gemeente

Harreveld streeft naar een open en constructieve communicatie met de gemeente voor een
stevige basis onder de samenwerking. Het dorpsplan is een belangrijk instrument om de
communicatie met de gemeente te verbeteren. Stichting Dorpsbelangen zal het aanspreekpunt
zijn voor de gemeente. Tevens zijn de contacten met in Harreveld woonachtige raadsleden
belangrijk om meer inzicht te verkrijgen in besluitvormingsprocessen. Harreveld wil actief zijn en
op structurele wijze contacten met de gemeente te onderhouden. Dit wil zij doen door actief te
netwerken. Het is wenselijk dat Harreveld tijdig op de hoogte is van de plannen die op
gemeentelijk, provinciaal of nationaal niveau worden gemaakt om zo op een constructieve manier
mee invulling te geven.
Wensen in relatie tot de samenwerking met de gemeente:
 Verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en het dorp
2.3.4

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme vormen één van de pijlers onder de leefbaarheid van Harreveld. Deze
sector kan banen opleveren en inkomsten waarmee het dorp verder kan worden verfraaid.
Behalve een beter imago van het dorp, levert een sterke recreatiesector ook
ontspanningsmogelijkheden op voor de eigen inwoners. Daarbij wordt nadrukkelijk gedacht aan
het terugbrengen van grote evenementen, omdat die de samenwerking in Harrevelds
verenigingsleven ten goede komen.
Gezien de algemene visie en de mogelijkheden van het dorp, richt Harreveld zich wat bezoekers
van buiten betreft op kleinschalig plattelandstoerisme, met een verblijfsduur van één tot enkele
dagen.
Wensen in relatie tot recreatie en toerisme:
 Meer kerkenpaden (fietspaden) en betere onderlinge aansluiting
 Meer festiviteiten en evenementen
 Bewegwijzering van accomodatiesaccommodaties en toeristische informatieborden
2.3.5

Ruimtelijke ordening en ruimtelijke eenheid

Het dorpscentrum is vooral verblijfsgebied en zou als ontmoetingsplek moeten fungeren. Hierin
kan de pastorietuin ook een duidelijke plaats hebben. Kerk en café horen ook werkelijk het
ruimtelijke brandpunt te zijn.
Omdat het internaat in zijn huidige vorm moeilijk is in te passen in deze visie, wil de
dorpsbelangenvereniging graag in nauw contact blijven met deze instelling.
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Op die manier kan gezamenlijk worden onderzocht hoe het internaat een bijdrage zou kunnen
leveren aan de functie van de dorpskern, bijvoorbeeld door bij uitbreiding (waar mogelijk)
functies van de instelling naar een locatie buiten de kern over te hevelen.
In de periferie van het dorp worden kleine en/of ambachtelijk werkende bedrijven geprojecteerd.
Wensen in relatie tot ruimtelijke ordening en ruimtelijke eenheid:
 Goede bestemming voor het oude hockeyveld
 Herinrichting van het centrum, eventueel in samenwerking met de horeca
 Behoud van het dorpskarakter en inpassen van het internaat daarin
2.3.6

Natuur en milieu

Harreveld krijgt een groen aangezicht, waarmee visuele en akoestische vervuiling wordt
tegengegaan. Harreveld streeft naar een bebouwde kom met een groene uitstraling en een
goede sfeer, waar mensen graag wandelen. Aansluitend zal in het dorp gezocht worden naar
mogelijkheden om bestaande groene stukken of tuinen te openen voor de wandelaar. Zoals
genoemd bij ruimtelijk ordening is bijvoorbeeld de pastorietuin hiervoor geschikt. Het behouden
en uitbreiden van houtwallen en singels en vooral het ontwikkelen van natuur of
landschapselementen langs de kerkenpaden dragen bij aan de groene uitstraling van het
buitengebied. Tegelijkertijd moet deze vorm van natuurontwikkeling geen belemmering vormen
voor de agrarische bedrijfsvoering in de omgeving. Agrariërs zullen een rol spelen in het beheer
van natuur in het buitengebied via de agrarische natuurvereniging.
Harreveld is een schoon dorp en wil dat blijven. Ook poep van (huis)dieren opruimen hoort
hierbij. Met name zwerfafval is een aandachtspunt voor de toekomst. Met bewustwording en het
betaalbaar houden van afvalverwerking wil Harreveld het ontstaan van zwerfafval voorkomen.
Hierbij is samenwerking met de gemeente noodzakelijk.
Tevens zal in het dorp (niet in de kern) een ondergronds verzamelpunt komen voor verschillende
afvalsoorten. De verenigingen blijven afval inzamelen.
Wensen in relatie tot natuur en milieu:
 Voorkomen van zwerfafval
 Betaalbaar houden van afvalverwerking
 Brengpunt groenafval
 Behoud landschapselementen en uitbreiding hiervan
 Meer groen in het dorp
 Poepruimen
2.3.7

Agrariërs

Harreveld is vergroeid met de agrariërs en het buitengebied, dat door de boeren gedragen en
onderhouden wordt. Hierbij staat de mens - de agrariër - centraal. De omgeving van Harreveld
moet haar karakteristieke, kleinschalige agrarisch karakter behouden en er moet ruimte blijven
voor het voortbestaan van de agrarische bedrijven. Mogelijkheden daartoe worden grotendeels
bepaald door Europees en Nederlands landbouwbeleid. In de omgeving van Harreveld zal het
ontwikkelen van nevenactiviteiten potentie hebben door de combinatie met de te ontwikkelen
fietsroutes en promotie van Harreveld als dorp voor dagtoerisme.
Beschikbare ruimte in vrijkomende agrarische bebouwing kan gebruikt worden als kantoorruimte
of als woning, waarbij mogelijke overlast veroorzaakt door de agrarische activiteiten voor lief
moet worden genomen. Harreveld wil karakteristieke agrarische gebouwen graag behouden;
andere bedrijfsgebouwen die niet in gebruik zijn kunnen beter worden afgebroken.
Wensen in relatie tot de agrariërs:
 Ontwikkelingsmogelijkheden
 Nevenactiviteiten
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2.3.8

Promotie van het dorp

Harreveld is een dorp met een actieve groep ondernemers en heeft potentie voor dagtoerisme
van recreanten uit de omgeving. Een fraai en groen aanzicht zoals vermeld bij natuur en milieu
vormt de basis voor een aantrekkelijke uitstraling, samen met het ontwikkelen van gelegenheden
in de kern voor een kopje koffie en bankjes voor de fietser. Een dorps karakter met een
sfeervolle uitstraling vormt de basis voor het aantrekken van dagtoerisme. De
informatievoorziening over activiteiten en mogelijkheden in Harreveld zal verbeterd moeten
worden. Tevens zullen een fietsroute en het organiseren van evenementen een bijdrage leveren
aan de promotie van het dorp en het buitengebied.
Wensen in relatie tot de promotie van het dorp:
 Verfraaiing van het aangezicht van het dorp
 Evenementen
2.3.9

Bereikbaarheid

Harreveld wil goed verbonden zijn met de andere kerkdorpen en de omgeving. Om die reden is
een goede bereikbaarheid van Harreveld voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer
belangrijk. Het gaat hierbij ook om openbaar vervoer met goede faciliteiten, zoals bijvoorbeeld
een wachthokje en een passende dienstregeling.
Bereikbaarheid kan in dit geval ook opgevat worden als interne bereikbaarheid, bijvoorbeeld door
goede trottoirs. In dit kader is de vindbaarheid van bedrijven, belangrijke locaties en
parkeerfaciliteiten in het dorp belangrijk.
Wensen in relatie tot de bereikbaarheid:
 Meer en duidelijker bewegwijzering voor bestemmingsverkeer en bedrijven
 Onderhoud en uitbreiding trottoirs
 Verbeteren openbaar vervoer
o Wachtmogelijkheden
o Capaciteit
o Verbinding met andere plaatsen
 Beter benutten en verbeteren van parkeermogelijkheden
2.3.10

Sociale eenheid

De sociale eenheid is voor Harreveld belangrijk. Het dorp wil betrokkenheid van ouderen, de
jeugd en jongeren waarborgen ter ondersteuning en versterking van de gemeenschapszin.
Harreveld stimuleert de gemeenschapszin op een actieve wijze op individueel niveau, op
buurtniveau, in het dorp en in contact met de andere kerkdorpen. Specifiek wil het aandacht
geven aan de eenzaamheid van ouderen. Tevens streeft Harreveld naar woonvormen die bij het
dorpse karakter passen.
Wensen in relatie tot de sociale eenheid:
 Voorzieningen voor de jeugd, vooral 12 t/m 16 jaar
 Ouderen
 Uitgaansoverlast beperken
2.3.11

Voorzieningen

Om de leefbaarheid te waarborgen wil Harreveld de basisvoorzieningen minimaal op het
bestaande niveau handhaven en deze waar mogelijk uitbreiden, zonodig met actieve
ondersteuning vanuit de Stichting Dorpdbelangen Harreveld.
Oogmerk van het instandhouden van de voorzieningen is nadrukkelijk dat ouderen zo lang
mogelijk in Harreveld kunnen blijven wonen.

- 11 -

1

Culturele voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en de sociale eenheid, terwijl de kerk
niet alleen een sociale en religieuze functie heeft, maar ook onmisbaar is voor het bewaren van
het dorpskarakter.
Wensen in relatie tot de voorzieningen:
 Aanspreekpunt/geldautomaat bank, PIN-punt














2.3.12

Handhaven voorzieningen (bijvoorbeeld de rijdende winkel, postkantoor)
Internet voor iedereen
Toegang tot eerste levensbehoeften
Veiligheid en bereikbaarheid voor ouderen van de beschikbare voorzieningen
Ouderenzorg (bv. Oouderencentrum met zorg, bejaardensociëteit)
Bejaardensociëteit
Mantelzorg organiserenorganiseert.
Medische voorzieningen
Woningaanpassing voor hulpbehoevenden
Behoud van de parochiale (D: spelling) functie van de kerk
Ruimte die volledig beschikbaar is voor culturele activiteiten

Sport

Sportvoorzieningen zijn voor Harreveld belangrijk, omdat ze bevorderlijk zijn voor de
sociale eenheid (ontmoeting, samenwerking) en de gezondheid en ontspanning van de
bewoners. Tevens dient sport de vorming van de jeugd uit het dorp.
Harreveld ziet sportvoorzieningen als een belangrijk middel om de jeugd duurzaam te betrekken
bij de samenleving.
Wensen in relatie tot de sport:
 Jeugdrecreatie-voorzieningen
 Mogelijkheden tot het optimaal benutten van sportmogelijkheden en
accomodatiesaccommodaties of eventuele uitbreiding
 Verbetering sportzaal
 De kwaliteit van de bestaande voorzieningen verbeteren door ze rendabeler te maken
(intensiever gebruik)
 Intensieve uitwisseling met jongeren; geven van stimulans en hulp aan jongeren bij
het realiseren van door hen gewenste voorzieningen
 Onderzoek van mogelijkheden, voor - en nadelen van samenvoegen van
sportvoorzieningen, met hun voortbestaan en verbetering als oogmerk.
2.3.13

Economische Bedrijvigheid

In overeenstemming met het dorpse karakter van Harreveld is er ruimte voor kleinschalige
industrie en ambachten. Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om hun bedrijven uit te
breiden of nevenactiviteiten te ontplooien. Daarnaast kan de recreatiesector een impuls geven
aan de locale economie door middel van het stimuleren van kleinschailigkleinschalig dagtoerisme,
het terugbrengen van grote evenementen en het verbeteren van de ontsluiting van het
buitengebied middels kerkenpaden en fietspaden.
Wensen in





relatie tot de economische bedrijvigheid:
Nieuwe bedrijvigheid in vrijkomende agrarische gebouwen
Ruimte voor uitbreidiguitbreiding agrariersagrariërs
ruimte voor nevenactiviteiten agrariersagrariërs
Actieve promotie van Harreveld als recreatieplek
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Coördinatie verenigingsleven en middenstand t.b.v. evenementen
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4

Tijdpad

4.1

Inleiding

Zoals al in het eerste hoofdstuk opgemerkt is het na het opstellen van de visies tijd om de
beoogde doelen werkelijkheid te maken. Harreveld ziet daarin voor zichzelf een actieve rol; met
een uitwerkgroep per (cluster van) wens(en) wil het graag initiatief nemen tot en meewerken aan
de realisatie. Sommige wensen zijn echter prangender dan andere, bovendien verschillen ze in
doelgroep en in doorlooptijd. Niet alle wensen kunnen tegelijkertijd uitgevoerd worden. Daarom
is er een lijst gemaakt van 25 wensen die samen een goede mix vormen en die als eerste in
aanmerking komen voor realisatie. Welke daarvan daadwerkelijk als eerste worden aangepakt is
natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers voor de uitwerkgroepen! In bijlage VI kunt u meer lezen
over de werking van deze uitwerkgroepen.
In onderstaande grafiek staat de wens met de hoogste prioriteit bovenaan en loopt steeds verder
terug. Het precieze aantal punten dat elk cluster van wensen heeft gekregen op de
Startbijeenkomst kunt u teruglezen in bijlage II.
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Cluster van wensen
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Duur in jaren
meer nieuwbouw
veiliger oversteek N318
vermindering vrachtverkeer
herinrichting kerkplein
kleinindustrie en ambachten, steun starters
sportvelden en dorpshuis samenvoegen
meer starterswoningen
ruimte voor uitbreiding agrariërs
meer/veiliger fietspaden
boerderijsplitsing
verkeersveiligheid
inpassing internaat
betere samenwerking met gemeente
rondweg om Harreveld
locatie Looweg woningen
behoud landschapselementen
verbeteren /uitbreiden sportzaal
evenementen
voorzieningen samenvoegen
voorzieningen voor de jeugd
verbeteren openbaar vervoer
ouderenzorg
verbeteren/uitbreiden horeca
afvalbeleid
behoud/verbeteren kermis

Wanneer zou wat uitgevoerd moeten worden. Korte, middellange en lange termijn.
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Dorpsplan Harreveld
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Bijlage I.

Verslag Startbijeenkomst

Harreveld gaat lekker plakkerig van start
‘Harreveld in de toekomst’ luidde het aanplakbiljet, dat overal in het dorp verspreid was. Alle
inwoners van het dorp werden opgeroepen om hun ideeën en wensen kenbaar te komen maken over de
toekomst van Harreveld. Woensdagavond 13 oktober was het zover; in zaal De Boer werd de
Startbijeenkomst voor het dorpsplan gehouden. De Stichting Dorpsbelangen wil bij het dorpsplan
graag alle bewoners betrekken, zodat het echt een plan van het hele dorp wordt. Dat bleek nog niet zo
eenvoudig. Hoewel er ruim 80 mensen waren gekomen, waren er in verhouding maar weinig vrouwen
en jongeren (<25). Aan hen volgt verderop in deze brief nog een oproep om alsnog hun ideeën kenbaar
te maken. Wel was er een goede verdeling tussen mensen uit de kern en mensen uit het buitengebied.
Ook een aantal raadsleden van de gemeente, de wijkagent en André Menting uit Meddo waren
aanwezig.
‘Ga uw gang’
Ariën Smit, voorzitter van de dorpswerkgroep, heette iedereen welkom. Hij besteedde ook even
aandacht aan de tientallen tekeningen die door kinderen van de basisschool waren gemaakt. Een
nieuwe crossbaan, een kinderboerderij, een skate-baan, een zwembad, een reuzenrad en zelfs een
spookhuis, er was van alles bedacht. Door twee vrijwilligers van de Vereniging Kleine Kernen werd
de avond verder geleid. Nadat zij in een korte inleiding hadden uitgelegd hoe het dorpsplan precies tot
stand zal komen, kwam het doel van de avond in zicht: papiertjes plakken. Op gele memovelletjes kon
iedereen zijn ideeën kwijt, om die vervolgens onder het juiste thema op een groot vel papier te
plakken. Die thema’s zijn van te vorentevoren opgesteld door een werkgroep die speciaal voor het
dorpsplan in het leven is geroepen.
Er waren de welbekende thema’s als woningbouw en sport, maar ook bijvoorbeeld ‘de promotie van
het dorp’ en ‘het dorp passend in het landschap’, over de relatie van het dorp met het omliggende land.
Het was flink druk bij de borden waar alles verzameld werd. Al na een kwartier was er een tweede vel
papier nodig onder het thema ‘verkeer en verkeersveiligheid’! De meest voorkomende ideeën waren:










Meer ruimte voor vestiging van kleine industriële (evt. ambachtelijke) bedrijven.
Meer ruimte voor woningbouw, vooral voor starters.
Veiligere oversteek van de Twenteroute (De Riete).
Vaker boerderijsplitsing toestaan (gemeente).
Agrariërs moeten de mogelijkheid krijgen om uit te breiden en/of nevenactiviteiten te
ontplooien.
Het bij elkaar brengen van de sportvelden, de sportzaal en de kantine bij het dorpshuis.
Vermindering van de overlast van het vrachtverkeer in de dorpskern.
Het creëren van een fraai dorpshart (bv. parkeerplaats, terras, vernieuwing kerkplein).
Meer/veiligere fietsroutes.

Daarna was het hard werken voor de vrijwilligers van de VKK, omdat alle gele memovelletjes met
dezelfde ideeën bij elkaar gehangen moesten worden. Er volgde namelijk nog een ronde stickertjes
plakken. De dorpswerkgroep wil niet alleen zo veel mogelijk ideeën opdoen, ze wil ook weten welke
ideeën de bewoners het belangrijkst vinden. Het is immers niet mogelijk om alles per direct uit te
voeren, en daarom moeten er prioriteiten gesteld worden. Twee rode stickers (eerste prioriteit) en twee
groene stickers (tweede prioriteit) kon iedereen opplakken. Na weer veel heen en weer geloop was
iedereen van de stickers af en was het plakken ten einde. Ariën Smit sloot de Startbijeenkomst af met
een oproep aan vooral vrouwen en jongeren om lid te worden van de werkgroep. Prompt melde
iemand zich ook aan.
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Wat nu?
De dorpswerkgroep gaat met de ideeën aan de slag. Deze groep wordt gevormd door de volgende
personen: Thea ten Have; Cylia Kolkman; Marijke Wolters; Sonja Wolters; Leo Spieker; Robert
Hoenderboom; Stefan Kampshof; Igor Krabben en Ariën Smit, verder nog het dagelijkse bestuur van
Dorpsbelangen Harreveld.
Graag zouden we het team nog uitgebreid zien met enkele personen.
Alles wordt opgeschreven in een tussenrapportage en daarna verder uitgewerkt. Ook wordt er nog een
speciale bijeenkomst gehouden voor bedrijven, verenigingen en andere organisaties wiens
medewerking belangrijk zal zijn bij de realisatie van ideeën. Hebt u nog een grandioos of creatief idee
dat u de werkgroep beslist mee wilt geven, dan kan dit voorlopig nog. U kunt hiervoor contact
opnemen met Robert Hoenderboom tel 0544-372459). Hoe het verder gaat met het dorpsplan kunt u
van tijd tot tijd in de nieuwsbrief lezen.
Oproep aan vrouwen en jongeren
De bedoeling van de Startbijeenkomst was om zoveel mogelijk ideeën boven tafel te krijgen. Omdat er
maar weinig vrouwen en jongemannen aanwezig waren, is de dorpswerkgroep bang dat de prioriteiten
die gesteld zijn mogelijk niet in de goede verhouding zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat vrouwen
meer belang hechten aan kinderopvang, of jongeren sneller internet belangrijker vinden dan de
mannen die tot nu toe de meeste prioriteiten hebben gesteld.
Bent u vrouw (van alle leeftijden) of bent u man (25 jaar of jonger) en was u niet op de avond
aanwezig, dan verzoeken wij u om het bijgevoegde reactieformulier in te vullen. In de vakjes mag
u viermaal uw eigen prioriteiten aangeven, een 1 voor de hoogste prioriteit, een 2 voor de tweede
prioriteit, enz. Staat een wens die u één van de vier prioriteiten wilt geven er niet bij? Dan kunt u deze
onderaanonder aan de lijst alsnog invullen, een omschrijving in een paar woorden is voldoende. U
kunt uw reactie tot en met vrijdag 19 november terugsturen aan Robert Hoenderboom, Muldershof 17,
7135 TZ Harreveld of via e-mail (r.hoenderboom@chello.nl).
Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
Namens de dorpswerkgroep,
Marjan Wagenaar, schrijver van het dorpsplan
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Bijlage II

Resultaten Startbijeenkomst

Toelichting
Op de Startbijeenkomst zijn er door de inwoners van Harreveld (zie bijlage ‘Verslag
Startbijeenkomst’) veel suggesties en ideeenideeën naar voren gebracht. Ook hebben zij elkaars
ideeenideeën punten gegeven om zo de belangrijkheid van elk idee aan te geven. Per thema zijn
de briefjes zo veel mogelijk onder gebracht in clusters. Onderstaand een overzicht van al deze
ideeenideeën met daarnaast de punten. Per cluster is ook het totaal aantal punten aangegeven.
Soms hebben de clusters zelf ook punten gekregen; dat verklaart het verschil in de som van de
punten van de ideeenideeën en het totaal per cluster. Dit overzicht is de basis geweest van het
dorpsplan en de activiteiten in het tijdpad (hst. 3).

Thema Woonomgeving
Meer nieuwbouw
125
Nieuwe bouwlocatie wensen omwonenden (naar behoefte en eigen Harrevelds inzicht) 0
Bouwkavels om zelf te bouwen
0
Bouwkavels
0
Betaalbare bouwkavels
0
Haast maken met woningbouw, we worden al minstens 5 jaar voor de gek gehouden
0
door de gemeente
Bouw nieuwe woningen (2 onder 1 kap, vrijstaand, voor starters)
0
Nieuwe woningen, maar wel goed aanpassen aan de woonomgeving
0
Woningbouw vrije sector
0
Ook aandacht voor ex-hHarrevelders die misschien willen terugkeren naar Harreveld
0
Woningbouw ook voor alleenstaanden (1 persoons woningen) evt.
0
Appartementencomplex
ContinuiteitContinuïteit in woningbouw (lange termijnplanning)
2
Voetbalveld naar dorpshuis; woningen op het sportveld
0
Bouwlocatie; overleg omwonenden nieuwe bouwlocatie indeling
2
Meer huurwoningen
Meer huurwoningen en/of appartementen

4
4

Locatie: sportvelden
Oude sportvelden nieuwbouw
Woningbouw om huidige voetbalveld (R. Hulshof / Looweg, 't Hackh, kerk en school
liggen dan centraal!)
Centreren van sportaccommodatie door woningbouw rondom KSH en 't dorpshuis,
daar geen woningbouw in de achterbos wordt het jongerenhuis niet het centrum
van het dorp.

2
0
0

Locatie: Looweg
Woningbouw Looweg

9
5

Locatie: Kerkstraat
Woningbouw Kerkstraat

2
0

Locatie: Ursulastraat
Een plan maken aan de Ursulastraat, gemeente heeft daar 2,5 ha. in haar bezit
(esgrond)

2

40
0
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Locatie: 't Hach
Woningbouw op 't Hach

0
0

Boerderijsplitsing
22
Er stoppen steeds meer agrariersagrariërs, zorg dat boerderijsplitsing mogelijk wordt. 0
Meer/betere seniorenwoningen
Seniorencomplex in Harreveld, ook goed voor werkgelegenheid (zoals in Marienvelde)
Bouw van appartementen voor bejaarden, doorschuiving
woning>bej.woning>bej.appartement
Verbeteren van bejaardenwoningen aan de Fr. van Dorthstraat
Meer starterswoningen
Woningbouw binnen 3 jaar, starters €150.000,- (WBC), senioren: woningen
Woningbouw starters en seniorenwoningen
Woningbouw vooral voor starters (zelfbouw)

4
0
0
0
33
0
0
0

Thema Verkeer en Verkeersveiligheid
Rondweg om Harreveld
Rondweg om HarrevedHarreveld i.v.m. vrachtverkeer van Rouemaat, Wopa....(?) en
Zieuwent.
Boungenrs Brug rotonde, weg van Harreveld, over de es Harreveld links naar
Roemaat richting Zieuwent
Rondweg vanaf Bothweg-Wolters naar Kerkstraat

10
10

Veiliger oversteek N318
Oversteek Twenteroute/de Riete
Oversteek Twenteroute bij De Riete veiliger d.m.v. verplaatsen of (fiets)tunnel
Rotonde oversteek Twenteroute
Oversteek Twenteroute naar de Riete beveiligen
Kruispunt tTwenteroute/ kerkstraat veiliger, bijv. door rotonde of stoplichten

86
0
0
0
1
2

Meer/ veiligere fietspaden
Fietspaden achter wegversmalling (entree dorp)
Fietspad langs drempels laten lopen aan ingangen van het dorp
Controle op snelheid Kerkstraat
Veiliger fietsroute voor schoolgaande jeugd naar Lichtenvoorde
Fietstunnel (naar het Veen)
Fietspaden ook naar centrum
Fietspaden vanuit het dorp naar het buitengebied
Wanneer wordt het Möllenpad aangelegd voor fietsers en voetgangers uit het dorp
Realisatie fietspad achter de bulten richting Lichtenvoorde
Fietspad achter de Harreveldse bulten

45
3
2
0
0
3
0
0
0
0
0

Verminderen vrachtverkeer
Vrachtverkeer weren (uit het dorp)
Te veel en te zwaar vrachtverkeer in en om het dorp

55
0
0

0
0
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Veilige wegen buitengebied
Geen 60 km. Zones in buitengebied
Veiligere randafwerking Dwarsweg en R. Hulshofstr., enz.
Meer grasbeton randen langs wegen in het buitengebied (veiligheid buitengebied)

1
0
1
0

Verbetering wegverlichting
Verlichting zo plaatsen dat het doelmatig is b.v. Toebeshof
Meer licht aan de R. Hulshofstraat. Vooral voor de kinderen.
Verlichting bij oude hockeyveld (langs paralelwegparallelweg)
Verlichting aan de wegen buitengebied
Verlichting langs hockeyveld

1
0
0
0
0
1

Overige briefjes
ParalelwegParallelweg onveilig en eng om te fietsen en wandelen als het donker is
De nieuwe drempels op de paralelwegparallelweg zijn veelsveel te laag
De Riete sluiten
Niet doortrekken van de A18
Reparatie Ursulastraat, zeer slecht i.v.m. vrachtverkeer
Gootje Looweg onveilig
Veilige afslag naar Harreveld, vanaf Twenteroute (dit door de uitrit af te laten gaan,
zoals op snelwegen)
Verkeersveiligheid kruising Lindeboomweg/ Fr. Van Dorth
Verbetering kwaliteit wegen in buitengebied

0
1
0
0
0
0
0
0
2

Thema Samenwerking met de Gemeente
Betere samenwerking met de gemeente
Gemeente beter luisteren naar burgers en eerst overleggen en dan beslissen
Meer luisteren naar onze wensen
Snellere en duidelijkere samenwerking

10
9
1
0

Thema Recreatie en Toerisme
Meer kerkepaden
Meer Kerkepaden die aansluiten op andere paden + vanaf het centrum
Kerkepaden ook naar het centrum

4
0
0

Meer attracties
Spookhuis
Harreveld on Wheels' moet terugkomen
Kermis aantrekkelijker maken (attracties, gemengde schutterij)

2
0
0
2

Betere informatie
Toeristische informatiepanelen bij bestaande/ historische panden/punten (ook
Kerkepaden)
Bewegwijzering diverse accomodatiesaccommodaties

2
0
0
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Thema Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Eenheid
Herinrichting Kerkplein
Meer uitstraling geven aan Kerkplein in centrum van Harreveld
Opknappen parkeerplaats De Boer en Kerkplein
Mooi aangelegd terras bij cafecafé
CreeerCreëer terras met uitstraling in het centrum
Het cafecafé en het kerkplein laten samensmelten (creeercreëer een fraai dorpshart)
Weghalen aanplakbord bij kerkplein

54
0
0
10
0
11
0

Geen uitbreiding internaat
Internaat niet meer uitbreiden

11
0

Behoud/ verbetering Kermis
Behoud van een goede kermis/ carnaval/ kinderspeeltuin
Kermis op zondag en maandag en natuurlijk met Pinksteren
Betere inrichting kermis en meer attracties + tent bij café sSloots (?)
Aparte bierrrtent buiten (zoals vroeger) kermis

5
0
0
0
5

Overige briefjes
Onderhoud van plantsoenen/ snoeiwerk mag vaker gebeuren

0

Thema Natuur en Milieu
Afvalbeleid
Hoe gaat het met illegaal afval dumpen
Glasbak ondergronds
Plaatsen v/e blikvanger ter hoogte v/d bushalte voor zwerfafval (dump door
schoolgaande jeugd)
Wijziging vuilophaaldienst (geen diftar?) Scheiding is al grotendeels weg
Oude vuilnisregeling (diftar moet weg)
Brengpunt snoei/ groenafval

5
0
0
0

Behoud landschapselementen
Behoud en waar mogelijk uitbreiding van waardevolle landschapselementen zoals
houtwal
Meer groen in het hart van het dorp

8
0

Roemaat afschermen
Natuurlijke geluidswal om Roemaat (met goed groenplan)
Bedrijf Roemaat aan de zijde v.d R. Hulshofstr. aankleden met beplanting of
anderzijds

0
0
0

Poep opruimen
Honden (en katten-)poep op laten ruimen door eigenaren (ook in het buitengebied)
Paardenmenners verplichten de stront van hun paarden van de straat te ruimen
Hondenuitlaatplek

0
0
0
0

0
0
0

0
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Thema Agrariërs
Ruimte voor uitbreiding
Voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor agrariër. Bedrijven, ook voor
nevenactiviteiten
AgrariersAgrariërs wel mogelijk laten om hun vak uit te oefenen, ook i.v.m.
Wegennet en fietspaden

28
0
0

Voortbestaan boerenbedrijven
Burgers in het buitengebied? Geen beperking voor boerenactiviteiten
VerfraaingVerfraaiing buitengebied okay. maar niet ten koste van agrariersagrariërs

1
1
0

Ruimte voor nevenactiviteiten
Mogelijkheden bieden aan nog overgebleven agrariersagrariërs om nevenact. te
ontplooien
Meer inkomsten voor agrariersagrariërs: woningsplitsing, wijziging bestemmingen
eenvoudiger

4
0
0

Thema Promotie van het Dorp
Aangezicht dorp
Herinrichting aanzicht Harreveld vanaf de Twenteroute
Bermen voor Harreveld beter onderhouden (bij het bankje)
Verwijdering van de hoge mast op het K.S.H.*
Behoud en opknap historische panden, boerderijen etc., zowel in buitengebied als
dorpskern*

2
0
2
0
0

Evenementen
Behoud van de carnavalsoptocht
Met een wat groter evenement (H.o.W., stadsgrachtenfestival) draait de overheid de
knop om.

8
0
0

Promoot toerisme
Promotie: agrotoerisme en Kerkepaden

1
1

* Deze ideeenideeën zijn afkomstig van het thema ‘Dorp passend in het Landschap’. Om
praktische redenen is dit thema opgenomen in ‘Promotie van het Dorp’.

Thema Bereikbaarheid
Onderhouden/ uitbreiden trottoir
TroittoirTrottoir aanleggen Looweg naar dorp toe
Stoep in Toebeshof recht leggen
Verbetering van de stoep in de Korenbloemstraat
TroittoirTrottoir is niet vlak (voor bejaarden met een rollators)

2
1
0
0
0

Verbeteren openbaar vervoer
Ruimer bushokje Twenteroute, waar je ook droog in kunt staan
Verbeteren openbaar vervoer
Goede verbinding met o.v. Naar andere plaatsen, vooral de verbinding naar
't Graafschap College te Groenlo / Doetinchem

6
2
1
2
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Verkeerselementen
Demontabele palen van wegversmalligwegversmalling t.b.v. bloemencorso en
carnaval
Bereikbaarheid veiligheid koppeling de Riete + verbeterde aansluiting rotonde N318
Betere drempels of geen drempels
Drempel tussen Hofkamp en Muldershof
b.v. Bewegende drempels, hoe hoger de snelheid, hoe hoger de drempel
R. Hulshofstraat / Dwarsweg onoverzichtelijk voor kinderen (spiegel plaatsen)
Verkeersremmende drempel kruising Fr. Van Dorthstraat. / Muldershof
Drempels verwijderen, liever wegversmallingen
T-splitsing Lindeboomweg/ Kerkstraat slecht zicht naar rechts door geparkeerde
auto's
Wegwijzer kruising Lindeboomweg/ Kerkstraat verwijzing Zieuwent, Marienvelde,
Halle, Heelweg
30 km zone opheffen op doorgaande wegen in Harreveld (Kerstraat en
Lindeboomweg)

13
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
4

Verbeteren/ uitbreiden parkeermogelijkheden
Parkeerplaatsen (verharding) aan kant van 't land in Ursulastraat
Verbetering van de 'zandparkeerplaats' bij cafecafé De Boer

0
0
0

Bewegwijzering
Wegwijzers op kruisingen in buitengebied (b.v. Paddenstoelen)
Wegwijzer borden bedrijven en instellingen

2
0
2

Thema Sociale Eenheid
Internaat compenseren
Compensatie internaat; bouw (onderhoud, levensmiddelen, etc, / economische.
Voordelen) moeten binnen Harreveld blijven
Compensatie internaat d.m.v. Woningbouw of voorzieningen (dorp in evenwicht)

1
0

Voorzieningen treffen voor jeugd
School: 175-200 leerlingen minimaal
Er moet meer jeugd in Harreveld kunnen blijven
Voldoende activiteiten voor de jeugd leefdtijd 12-16 jaar
Crossbaan/skatebaan/speelplek voor de jeugd. Locatie: dorpshuis?

7
4
1
0
2

Uitgaansoverlast
Meer politiecontrole in de weekenden om vandalisme te beperken
Dancing de Radstake sluiten om 02.00 uur i.v.m. geluidsoverlast
Voldoende toezicht in weekenden na sluitingstijd horeca (vernieling, vervuiling)

1
1
0
0

0

Thema Voorzieningen
Voorzieningen samenvoegen
Bank, postkantoor e.d. Handhaven of samenvoegen in bijv. Dorpshuis evt. Met
voorziening voor zorg (w.g.kruis) + bibliotheek

7
7

Supermarkt

2
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Supermarkt
Supermarktvoorziening (rijdend dan wel op één plek) i.v.m. toenemende vergrijzing
Behoud SRV

0
0
0

Postkantoor
Postkantoor behouden in Harreveld

0
0

Rabobank
Hoe lang blijft Rabobank? (Behoud vooral voor ouderen)
In stand houding voorzieningsniveau, minimaal pinautomaat, mobiele Rabokar voor
ouderen

3
0
0

Internet
Z.s.m. ADSL in het hele dorp incl. Buitengebied

9
0

Kerk
Instandhouden functie van de kerk
Uitbreiden van gebruik kerkgebouw voor verwante activiteiten, meer gericht op
jongeren

2
0
2

Ouderenzorg
Ouderen centrum met zorg op maat en ontspanningsruimte
ABTB indien weggesaneerd dan bejaarden sosiëteitsociëteit
Klein zorgcentrum voor ouderen zoals bij De Boog in Marienvelde
t.z.t. Zorgloket steunpunt in Harreveld terug
Mantelzorg organiseren voor bewoners die zelf wegens omstandigheden daar niet in
kunnen voorzien
PolikliniekePolikliniek voorziening bijvoorbeeld bloedprikken ouderen in dorpshuis
Woning geschikt makenmaakt voor hulpbehoevende ouderen, zodat zij in Harreveld
kunnen blijven

6
0
2
1
0
0

Overige briefjes
Aula voor bijv. Culturele activiteiten
Centraal meldpunt activiteiten van verenigingen
Een keer per week een kleine markt
Door drempels vertraging ambulance en brandweer
Meer heldere en meer actieve aanwezigheid van politieke partijen in het dorp

0
0

0
0
0
0
0

Thema Sport
Sportvelden en dorpshuis samenvoegen
Sportvelden naar Dorpshuis
Voetbalvelden naar dorpshuis centraliseren
Dorpshuis sportvoorziening samenvoegen (en kantine, creatief omgaan met
historische waarde)

43
3
2
1

Sportvelden
Meer voetbalvelden bij KSH
1 beheerder kantine KSH

2
0
0

Bestemming oude hockeyveld
Zinvol gebruik oude hockeyveld
Het oude hockeyveld (+kantine) kan wellicht gebruikt worden voor het uitwerken van

1
0
1
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nieuwe ideeenideeën en initiatieven.
De kantine van de voormalige hockeyclub 'De Porre' heeft mogelijkheden voor
groepsaccgroepsaccommodaties.

0
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Verbeteren/ uitbreiden sportzaal
2e sportzaal bij dorpshuis, volleybal kan niet verder, toneel- en muziekver. worden
beperkt
Sportzaal = tribune
Plafond sportzaal omhoog i.v.m. volleybal en badminton (en groter)
Kantine van 't Hach gezelliger en sfeervoller

8
0

Nieuwe sporten
Zwembad
Skatebaan
Raceautobaan
IJsbaan
Crossbaan

0
0
0
0
0
0

Overige briefjes
Sportcomplex alle sporten bij elkaar op een locatie
SportcomlexSportcomplex meer combineren i.v.m. personele bezetting

0
0

0
0
0

Thema Economische Bedrijvigheid
Meer kleinindustrie en ambacht
49
Graag wat kleine industrievestigingen, ambachtelijk
0
Kleinindustrie met woning voor starters en bestaande bedrijven
0
Kleinindustrie
2
Vrijkomende agrarische bebouwing maximaal benutten, woningbouw of kleinindustrie 0
Vestiging voor kleine bedrijven
0
Bedrijfsruimte
0
Bedrijven niet belemmeren bij uitbreiding, zowel MKB als agrariersagrariërs
0
Zoeklocatie lokale bedrijvigheid aan R. Hulshofstraat meer benutten, gezien
2
bestaande bedrijvigheid
Steun voor startende ondernemers
Jonge ondernemers moeten de kans hebben een bedrijf te starten

0
0

Verbetering/ uitbreiding horeca
Horeca, zorgen voor meer onderlinge concurrentie, gemeente moet randvoorwaarden
beter faciliteren
Facelift bestaande horeca, ook overdag open voor toeristen
Gebruik ruimtes bij bewoners thuis t.b.v. feestjes stimuleren, betrek horeca bij
leveren drank e.d.
Openstelling van het plaatselijk cafecafé vanaf 10.00 's ochtends
Horecaprijzen in de hand houden
Bierprijs €1,10
2e cafecafé met echte horeca-instelling
Meer + betere aankleding horeca teneinde het (zomer)toerisme te bevorderen
Betere horeca (verfraaingverfraaiing) activiteiten voor jeugd 12 tot 17 jaar
Beter georganiseerde horeca (overdag mogelijkheid voor bv. koffie)
Bordje aan de Twenteroute uitbreiding met eetmogelijkheden (toeristentrekker)
Meer en betere kleinschalige activiteiten organiseren
Een echt cafecafé erbij

6
0

Roemaat is probleem
Proberen uitbouw Roemaat tegen te gaan

2
2

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Oplossing geluidsoverlast bedrijf Roemaat
Hoe lang mag het internaat + Roemaat nog uitbreiden?

0
0

ABCTA is probleem
De ABCTA hoe lang nog? i.v.m. Bebouwde kom + werkgelegenheid + verkeer
ABCTA slopen en appartementen en woningbouw

0
0
0
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Bijlage III.

Verslag Toetsingsbijeenkomst

Verslag Toetsingsbijeenkomst Harreveld
Maandag 14 maart 2005
Door: Marjan Wagenaar
Ruim 40 aanwezigen waren ’s avonds bijeen in de zaal van Café de Boer. Bijna iedereen
vertegenwoordigde een organisatie of bedrijf die – direct of indirect – met Harreveld te maken heeft.
Sommige mensen vertegenwoordigden zelfs 2 organisaties en anderen waren gewoon belangstellenden
uit de buurt. De bijeenkomst was belegd om het dorpsplan van Harreveld over te brengen naar een
volgende fase. Tijdens de Startbijeenkomst in oktober zijn door inwoners honderden ideeën en wensen
geuit en hebben deze elk hun eigen prioriteit gekregen. Met deze lijst is de Dorpswerkgroep toen aan
de slag gegaan; de werkgroepleden hebben elk idee de revue laten passeren en een weloverwogen
keuze gemaakt met welke ideeën als eerst aan de slag te gaan. Op speciaal belegde avonden hebben zij
de resultaten van de Startbijeenkomst als het ware ‘gescreend’ op bijvoorbeeld de haalbaarheid van het
idee, de doelgroep, dus wie hierbij het meest gebaat is en natuurlijk de prioriteit die het idee heeft
meegekregen van de bewoners.
Maar daarmee waren we er natuurlijk nog niet. Voor de realisatie van elk idee en elke wens is inzet
nodig en financiële middelen. De Toetsingsbijeenkomst diende dit doel: een steunbetuiging van
organisaties en bedrijven aan specifieke ideeen en wensen. Na een korte presentatie van de ideeën
werd de aanwezigen gevraagd om bij elk idee dat zij als organisatie willen steunen, een briefje op te
hangen. Naast zo veel mogelijk briefjes wilde de Dorpswerkgroep ook graag weten waaróm
organisaties dat specifieke idee willen steunen. Wat is de drijfveer? Past het bijvoorbeeld binnen de
doelstellingen van de organisatie, of vindt men het idee gewoon belangrijk, of heeft de organisatie
misschien (in)direct ook baat bij de uitvoering van het idee?
Eerst werd er dus flink geplakt en geschreven, tot grote vreugde van de werkgroep. Toen iedereen was
uitgeplakt werd er een korte pauze gehouden. Daarna startte Djura Prins, vrijwilligster van de
Vereniging Kleine Kernen Gelderland, met het nalopen van al deze briefjes. Vooral de motivatie die
bedrijven en organisaties hadden om ergens hun steun aan te geven werd hierbij naar voren gehaald.
Op deze manier werd voor iedereen duidelijk wie wat ondersteunt en waarom; bovendien ontstond al
direct enige discussie. In totaal werden er ruim 90 ‘steunbetuigingen’ gegeven aan de verschillende
ideeën. Vooral de ideeën en wensen bij de onderwerpen ‘Sociale eenheid’, ‘Verkeer en
verkeersveiligheid’, ‘Voorzieningen’ en ‘Woonomgeving’ worden goed ondersteund door de
aanwezigen. De motivaties voor deze ondersteuning lopen nogal uiteen. De Schietvereniging ‘Het
Gouden Oog’ windt er geen doekjes om: met de motivatie ‘hoe meer bewoners, hoe meer leden’ geeft
zij aan waarom ze de komst van starterswoningen, huurwoningen en seniorenwoningen steunt! Het
Dorpshuis oppert dat zij misschien als locatie kan dienen voor een aantal voorzieningen. De eigenaren
van het voormalige hockeyveld ‘de Porre’ zijn bezig met nieuwe plannen en zijn wel nieuwsgierig
naar de ideeën die de Harrevelders hierover hebben. St. Antoniushove en Sensire, die nu al veel
samenwerken, benadrukken het belang van goede samenwerking met de gemeente in het kader van de
nieuwe WBZ. Zo heeft elke organisatie een eigen reden om een idee wel of niet te ondersteunen.
Na deze Toetsingsbijeenkomst kan de Dorpswerkgroep weer verder. Het dorpsplan staat nu al
behoorlijk stevig in de schoenen: met ideeën en wensen uit het hele dorp, ondersteund door
organisaties en bedrijven en zorgvuldig overwogen door een dorpswerkgroep. De werkgroep moet er
nu nog voor zorgen dat het plan definitief gestalte krijgt!
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Bijlage IV

Resultaten ToetsingsbijeenkomstBIJLAGE II A

Organisaties die de visie dragen
Tijdens de Toetsingsbijeenkomst is een inventarisatie gemaakt van organisaties die gemotiveerd
zijn om op enige wijze de ideeën te steunen of zich erbij betrokken voelen. Hieronder vindt u het
resultaat van deze inventarisatie.
Woonomgeving
 School
 Politie
 Jongerenhuis
 Buurt Bothweg
 Gouden Oog
 GLTO
 Gemeente
 Zonnebloem
 Antoniushove
 KBO
 Internaat
 Prowonen
Verkeer en verkeersveiligheid
 School
 Fietspaden Commissie
 EHBO
 Zonnebloem
 Politie
- vervolg Verkeer en verkeersveiligheid –





Speeltuinvereniging
Vrieshuis Roemaat
Stichting Dorpsbelangen Harreveld
KBO/Zij Actief

Samenwerking met de gemeente
 Sensire
 Antoniushove
 VVV
 Stichting Dorpsbelangen Harreveld
Recreatie en toerisme
 KBO/ZijActief
 Fietspadencommissie
 Schutterij
 Feestcommissie
 Dorpshuis
 VVV
Ruimtelijke ordening en ruimtelijke
eenheid
 Eigenaren hockeyveld
 Stadsgrachtenfestival
 Kerk
 ZijActief/KBO
 Jongerenhuis

Promotie van het dorp
 KSH
 Carnaval
 Dorpshuis
 Feestcommissie
 Schutterij
Bereikbaarheid
 VVV
 EHBO
 KBO
 Zonnebloem
Sociale eenheid
 Feestcommissie
 School
 Speeltuinvereniging
 Kerk
 Dorpshuis
 St. Project Harreveld
 KBO
 Sensire
 Zonnebloem
 Fietspadencommissie
 Antoniushove
 ZijActief/KBO
Voorzieningen
 Zonnebloem
 Dorpshuis
 Antoniushove
 KBO /
 Zij Actief
 Gemeente
 Sensire
 EHBO
Natuur en milieu
 GLTO/Groen Goed
 WBE
 Fietspadencommissie
 Zonnebloem
 ZijActief + KBO
Agrariërs
 GLTO
 CDA
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Fietspadencommissie






Hervelo
Carnaval
KSH
EHBO

Sport
 School
 Dorpshuis
 Gouden Oog
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Bijlage VIII

Toelichting op de gehanteerde methode

Methode
In de aanloop naar de opstelling van het dorpsplan onderzocht de SDH allereerst het draagvlak
bij de inwoners van Harreveld én bij de gemeente. De laatste is gevraagd de proceskosten te
subsidiëren. Daarna werd een Dorpswerkgroep bij elkaar gezocht; een groep mannen en vrouwen
van jong tot oud en van binnen en buiten de dorpskern. Deze hebben een aantal belangrijke
thema’s voor de leefbaarheid in Harreveld opgesteld en vervolgens een Startbijeenkomst
georganiseerd. Daarmee werden ideeën verzameld die leven over het verbeteren van de
leefbaarheid van het dorp. Deze ideeën zijn geordend en vervolgens in een Toetsingsbijeenkomst
voorgelegd aan alle instanties die nodig zijn bij de uitvoering van de diverse ideeën. Aan de hand
van opmerkingen en de bereidheid tot medewerking van deze instanties wordt door de
dorpswerkgroep een selectie gemaakt van ideeën die voor realisatie in aanmerking komen.
Daarnaast heeft de werkgroep veel gediscussieerd over hoe Harreveld er over een aantal jaren
uit zou moeten zien: per thema heeft de werkgroep een visie geformuleerd. Ook heeft de
Dorpswerkgroep een tijdpad uitgezet en stelt zij uitwerkgroepen samen, die de ideeën
uitvoeringsklaar maken.
De VKK Gelderland heeft de St. Dorpsbelangen Harreveld in het proces ondersteund. Een team
van 3 procesbegeleiders werd aangesteld en een contactpersoon toegewezen. Het
begeleidersteam (twee procesbegeleiders en een schrijver) hebben als taak de dorpswerkgroep
door de verschillende stappen te loodsen naar het uitgewerkte dorpsplan. Dit gebeurt volgens
een methode voor het maken van dorpsplannen, ontwikkeld door de VKK Gelderland, waarover u
hieronder meer kunt lezen.
De taak van de contactpersoon is tijdens het gehele traject van planvorming en realisatie een
schakel te zijn tussen VKK en dorpsbelangenvereniging. Hij fungeert als vraagbaak, is op de
achtergrond aanwezig tijdens het ontstaansproces van het dorpsplan en helpt het dorp met
ervaringsgegevens tijdens het uitvoeren van het plan.
Tenslotte is ook de Stichting Landschapsbeheer Gelderland opgetreden als adviseur en
vraagbaak.
Stappen in het proces
Het dorpsplan dat voor u ligt, is in grote lijnen tot stand gekomen in de volgende stappen:
1. St. Dorpsbelangen Harreveld besluit een dorpsplan te maken.
2. SDH onderzoekt draagvlak onder bewoners en bij gemeente.
3. Met de VKK gaat de SDH een overeenkomst aan tot het maken van een dorpsplan.
4. De Dorpswerkgroep wordt gevormd en de procesbegeleiders worden toegevoegd.
5. Dorpswerkgroep organiseert een Startbijeenkomst, waarin de dorpsbewoners worden
geïnformeerd over het plan en worden uitgenodigd ideeën en wensen aan te leveren.
6. De schrijver van het procesbegeleidersteam produceert een tussenrapportage.
7. Een extra enquête wordt gehouden om groepen die op de Startbijeenkomst
ondervertegenwoordigd waren, alsnog bij de planvorming te betrekken.
8. Op een Toetsingsbijeenkomst wordt aan organisaties die een rol kunnen spelen bij realisatie
van de ideeën gevraagd in hoeverre zij kunnen en willen meewerken aan uitvoering.
9. De dorpswerkgroep formuleert een visie op de ontwikkeling van het dorp en plaatst de
diverse thema’s in die visie.
10. Het concept-dorpsplan wordt besproken en verfijnd.
11. Het definitieve dorpsplan wordt gepresenteerd.
Gedurende het gehele proces werden de bewoners regelmatig van de ontwikkelingen op de
hoogte gehouden met een nieuwsbrief.
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BIJLAGE IVBijlage VI

Taakomschrijving uitwerkgroepen en uitvoergroepen

Taakomschrijving uitwerkgroepen en uitvoergroepen
Inleiding
In de visie van de VKK Gelderland gaat de dorpsbelangenorganisatie (of dit nu een stichting of
een vereniging is) over de brede ontwikkeling van de kleine kern. De dorpsbelangenorganisatie
zal een bestuur kennen van vrijwilligers. Het bestuur moet er voor zorgen dat het op de hoogte is
van alle belangrijke initiatieven, om de belangen van het dorp goed te kunnen behartigen t.o.v.
de gemeente en andere instanties.
Er zullen tijden zijn dat het bestuur moeilijk alle taken zelf kan uitoefenen. Bijvoorbeeld als er
besloten wordt een dorpsplan te maken en de jaren daarna concrete projecten uitgevoerd zullen
worden.
Als het dorpsplan is vastgesteld, worden de uitwerkgroepen (zij werken een specifiek onderwerp
uit in een concreet en uitvoerbaar projectvoorstel) en de uitvoergroepen (zij begeleiden de
uitvoering van een specifiek project) ingesteld. Als het goed is zal in elke werkgroep een
bestuurslid van de dorpsbelangenorganisatie zitten, maar het zal of kan voorkomen dat dit niet
het geval is. In al deze gevallen zullen er spelregels afgesproken moeten worden die erop gericht
zijn dat iedereen van te vorentevoren weet wat de speelruimte is van de werkgroep en van het
bestuur. Daarmee worden misverstanden en conflicten voorkomen.
Taken en verantwoordelijkheden bestuur dorpsbelangenorganisatie:
 Bewaakt het algemeen belang van het kleine dorp
 Onderhoudt de contacten met de gemeente (ambtenaren, bestuur en politiek), de politie,
het waterschap, en andere bestuurlijke instanties.
 Onderhoudt de contacten met de pers.
 Is verantwoordelijk voor de verschillende budgetten, ook die voor het maken van het
dorpsplan.
Spelregels voor het functioneren van de DWG
 Maakt het dorpsplan met ondersteuning van de VKK-procesbegeleiders.
 De DWG zal in principe geen contacten onderhouden met de gemeente, provincie, politie,
waterschap, en de pers. Mocht er binnen het bestuur van de dorpsbelangenorganisatie
expliciet afgesproken worden dat anderen dan de bestuursleden verantwoordelijk worden
voor (een deel van) die contacten, dan is het van belang het bestuur van de
dorpsbelangenorganisatie goed op de hoogte te houden van de voortgang van de
contacten.
Spelregels voor het functioneren van de werkgroepen en/of commissies
 Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun specifieke taak. Hiervoor kunnen zij een
budget krijgen van de dorpsbelangenorganisatie, waar zij op delegatiebasis gebruik van
kunnen maken.
 Op het gebied van haar specifieke taak heeft een werkgroep de bevoegdheid contact te
onderhouden met de daarvoor belangrijke instanties (gemeente, politie e.a.), echter
alleen op ambtelijk niveau.
 Indien het noodzakelijk is in contact te treden met de pers of de politiek (gemeentelijk
bestuur en politieke partijen) wordt eerst het bestuur van de dorpsbelangenorganisatie
ingelicht, die dit contact op zich zal moeten nemen, of dit expliciet zal moeten delegeren
aan de werkgroep.
 De werkgroepen dragen er zorg voor dat het bestuur van de dorpsbelangenorganisatie
notulen krijgt van al hun vergaderingen, en (korte) rapportages van de contacten met
externe partijen.
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