Opgericht d.d. 23 oktober 2013
K.v.K Arnhem 59059133
Notulen 11e Algemene Ledenvergadering
Woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur
Dorpshuis “ ’t Kempken”
Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst.
Dagelijks Bestuur: E. Kolkman, E. Tankink, B. Krabben, E. Karnebeek, W. van Beckhoven,
T. Kruisselbrink, J. Hulshof en F. Poelhuis
Afwezig m.k: Jaques Jansen (school), P. Houweling (Horizon), R. Overbekking (bestuur Dorpsbelangen)
1. Opening/welkomstwoord
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de elfde algemene ledenvergadering van de vereniging
Dorpsbelangen Harreveld.
2. Vaststellen van de agenda
Deze wordt goedgekeurd en aangehouden
3. Notulen 10e algemene ledenvergadering dd. 14 november 2018
Deze worden doorgenomen en goedgekeurd.
4. Mededelingen
De koffie en consumptie is voor rekening van DH
21:00 uur korte pauze.
- Voorstel vergadering 1 x per jaar:
Theo Krabben: is het een idee om voorafgaand aan deze vergadering een moment te plannen met het feest
comité? Feestcomité: dit is een optie als er behoefte aan is. Er zijn voor- en tegenstanders. We zetten dit
punt op de volgende agenda en besluiten dan.
We spreken af om erover na te denken als vaste punten op de agenda te zetten: de ene keer: het Dorpshuis
en de andere keer het feest comité. Of er zijn misschien andere ideeën over de vergadering,
- Separate mailadressen doorvoeren: we willen nieuwe mailadressen in gaan voeren.
5. Financieel jaaroverzicht kascontrole
Wouter van Beckhoven: afgelopen maandag is de kascontrole geweest. Een kleine opmerking: de gemeente
is eindverantwoordelijk voor het WMO gedeelte.
Het financieel jaaroverzicht wordt doorgenomen. Er zijn nog enkele vragen die Wouter aan de gemeente
gaat stellen. Daar zal spoedig een antwoord op komen.
Een belangrijk punt blijft nog de subsidie van 2017. Wouter gaat dit regelen.
Jan de Mooij; als er een bovengrens is bereikt voor liquide middelen kunnen we dit bespreken. Oppotten is
geen goed idee.
Kascontrole volgend jaar: Dionne Vrijdag, Ad Wopereis (Jan de Mooij reserve)
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6. SV Harreveld
Edwin Karnebeek: 19 december info avond met de omwonenden gehad. Deze avond liep anders dan
verwacht. Een buurt enquête had plaatsgevonden. Er was wat tegenstand.
Men was wel welwillend om mee te blijven denken. SV Harreveld heeft echt niet als doel discussies op te
werpen. Het samenbrengen van KSH en ’t Kempken leeft al heel lang. We gaan verder met onderzoeken en
uitwerken. Gaan zorgvuldig naar de ideeën en bezwaren kijken. We gaan goed in kaart brengen wat het
voor het dorp betekent als er geen samenvoeging plaats zal vinden. Alle voors en tegens goed bespreken.
Ook zullen we het gesprek weer aangaan met de initiatiefnemers van de enquête, buurtbewoners en
belanghebbenden.
Wat zijn de belangrijkste bezwaren wordt gevraagd: Verkeer, geluid en lichthinder.
Deze punten zijn allemaal aan regels onderhevig. Dit wordt onderzocht en we willen hier goed onderbouwt
op reageren.
7. Samen op Harreveld
Edwin Karnebeek: met een ambtelijk team een aantal locaties in Harrevels bekeken voor de korte en langere
termijn. Er is vanuit de ambtelijke visie een selectie gemaakt en dit ligt nu bij het college. In juni zal hierover
een besluit vallen. We liggen vooraan in de planning. Bij het vervolgtraject zullen alle geïnteresseerden
betrokken worden. In eerste instantie zal het om 10 á 15 kavels gaan.
8. Energiek Harreveld
Jos Hulshof: de uitslag van de enquête Energiek Harreveld wordt besproken. (onderzoek naar
duurzaamheid)
Niet op al te lange termijn zal er een infoavond georganiseerd worden.
9. Voortgang school
Trudy Kruisselbrink: er zijn niet veel ontwikkelen. Jacqeus Jansen zal per volgend jaar ook directeur worden
van de Jozefschool te Zieuwent. Een aandachtspunt is de nieuwsbrief.
We zitten in en lichte groei van het aantal leerlingen.
Er wordt gezegd om gebruik te maken van de accommodaties die Harreveld te bieden heeft. Hiermee
kunnen we ons profileren. Ook de mogelijkheid om de sportzaal te gebruiken zijn ideeën over.
10. Netmobiel
Francis Poelhuis: Tijdens de vorige vergadering heeft Saxion het plan Netmobiel uitgelegd. In oktober start
de testfase. We willen het goed introduceren in ons dorp en heel Oost-Gelre. Om het goed te laten verlopen
is een ambassadeursgroepje nodig en test personen die de app willen testen.
Mensen die zich hiervoor introduceren kunnen zich bij mij aanmelden. (Jos Hulshof meldt zich aan)
We hebben nodig:
- mensen die hun mening geven en de app gebruiksvriendelijk maken
- ambassadeur in een werkgroep om Netmobiel tot een succes te maken
- vrijwillige chauffeurs
- appgebruikers en reizen tijdens de testfase
11. WMO
We hebben een aantal participanten die volop meedraaien. Er zijn een aantal mensen die nog veel sturing
nodig hebben en intensieve begeleiding. In samenwerking met de gemeente gaan wij met deze mensen
werken. We proberen om iedereen mee te laten doen. De gemeente is eindverantwoordelijk.
De sociale dienst heeft mensen in beeld, wij hebben in beeld waar de vraag ligt. We gaan nu de koppeling
maken. Nu zijn er drie mensen hier actief. Een aantal mensen hebben al weer in kunnen stromen in het
arbeidsproces.
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12. Dorpsplan
Het plan “werken aan Harreveld” is geschreven voor de periode van 2009 tot 2020. Er zal een nieuw vervolg
moeten komen, nakijken, aanpassen en herschrijven. Hier hebben we mensen voor nodig.
U kunt zich hiervoor aanmelden.
Er zou een avond belegd kunnen worden waarop mensen aan kunnen geven wat er leeft.
We moeten ook gaan kijken wat liggen er voor plannen; wat hebben we nodig. In ieder geval moeten we in
kaart brengen wat de behoefte in ons dorp is. Misschien bevat zo’n lijst maar 5 punten maar dan is in ieder
geval duidelijk waar onze speerpunten voor nu liggen en in welke volgorde.
Ook worden al bestaande aangegeven punten weer meegenomen. Soms heeft men het gevoel dat sommige
projecten erg lang duren voordat het gerealiseerd is, maar er wordt wel degelijk hard gewerkt door veel
mensen om het en ander te realiseren en er is al een heleboel tot stand gekomen.
Laten we vooruit kijken maar ook af en toe achterom naar wat er al gebeurt is.
Vanuit de gemeente is er nu en programma regisseur. Om ervoor te zorgen dat de plannen die er liggen de
nodig aandacht krijgen en er ook daadwerkelijk werk van gemaakt wordt.
13. Boekje “Welkom in Harreveld”
Jos Hulshof: we zijn er nog mee bezig. Alle informatie is er. Een concept voorpagina is gemaakt door Malou
Hulshof. Er hebben zich bedrijven aangemeld voor sponsering. Hij komt digitaal beschikbaar. Voor nieuwe
bewoners en op verschillende locaties zal een hard copy gemaakt worden.
14. Straatverlichting
Jos Hulshof: in de vorige vergadering is al de straatverlichting besproken. Dit zal gepresenteerd worden later
op de avond.
15. Groen. Plan Ursulastraat; aanplant mogelijkheden
Er is een plan gemaakt door Barry Teunissen. Dit wordt gepresenteerd. De meningen zijn verdeeld. Het is
zaak dat we in deze samenwerken. Het moet de toekomstige plannen niet belemmeren.
Door de late plannen zal er dit jaar alleen nog mais gepoot kunnen worden en geen gras. In het najaar zal
er gras gezaaid kunnen worden.
Dit is geen plan van “Harreveld in het Groen” maar een plan van de buurt.
16. Horizon
Peter Houweling niet aanwezig. Er wordt voorgesteld om hem in de volgende vergadering een spreektijd van
5 á 10 minuten te geven.
We hebben een convenant getekend als Dorpsbelangen, politie en de gemeente.
Er wordt opgemerkt dat er toch veel jongeren van Horizon zich op plaatsen begeven buiten de Kerkstraat.
Het is jammer dat dit niet aangegeven is bij Dorpsbelangen. Dit hadden we aan kunnen kaarten bij het
overleg c.q. tekenen van het convenant. Er schijnen ook problemen te zijn rond drugssmokkel.
Dit punt wordt besproken met Peter Houweling en met de burgemeester. Graag onrust melden bij
Dorpsbelangen.
17. Politie
Niet aanwezig.
18. Commissies en werkgroepen
19. Glasvezel
Bjorn Krabben: het buitengebied is voorzien van glasvezel op enkele plekken na. De stand van zaken wordt
uitgelegd. De dienstaanbieder wil glasvezel breder trekken tot in de kernen.
Op 25 april is er een infomarkt bij de Radstake om 19:30 uur. Op 3 juni is de deadline. Als er dan 35%
deelname is dan gaat het door.
Ook zal hier in Harreveld een infoavond belegd worden.
20. Organogram en statuten
Deze staan op onze site.
- Engelien aftredend en niet herkiesbaar. Ze bedankt iedereen voor het vertrouwen en de prettige
samenwerking.
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21. Rondvraag
De fietsenstalling is nog steeds een doorn in het oog. Dit punt is in behandeling.
Jos Hoenderboom dankt Engelien voor de fijne samenwerking namens de gemeente.
22. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.
Namens Dorpsbelangen doet Jos Hulshof een woordje en dankt Engelien voor al haar werk en overhandigt
haar bloemen en een cadeaubon.
Dorpsbelangen Harreveld
Secretaris

Voorzitter

Francis Poelhuis

Engelien Kolkman-Krabben

.
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