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Dorpsbelangen Harreveld update 2020
Beste Harrevelders
Sinds de laatste ½ jaarlijkse vergadering op 13 november 2019 hebben we
elkaar niet meer getroffen. Begin maart deed COVID-19 zijn intrede en
zette de hele wereld op zijn kop. Dit trof natuurlijk ook Harreveld en
Dorpsbelangen Harreveld. De laatste 2 vergaderingen zijn hierdoor ook
geannuleerd.
Toch hebben we als DBH onze maandelijkse vergaderingen kunnen oppakken middels de bekende mogelijkheden
als Zoom en MS-Teams. In deze vergaderingen worden dan ook de nodige zaken besproken die hieronder verder
worden toegelicht per onderwerp.

Bestuursverkiezingen
Sinds afgelopen april heeft Bjorn Krabben te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid. Hij heeft aangegeven
voor DBH de website en nieuwsbrief te willen blijven doen. We willen Bjorn enorm bedanken voor zijn inzet met name
bij de aanleg van Glasvezel, Website en nieuwsbrief en andere technische zaken.
Ragnhild Gierkink is ons komen versterken in het bestuur en we willen ook
graag voorstellen dat zij kan aanblijven. Ragnhild heeft o.a. Groen in haar
pakket en is op dit moment al druk bezig met het dorpsplan waarin ze samen
de kar trekt met Trudy Kruisselbrink.
Sinds het aftreden van Engelien Kolkman is Jos Hulshof interim-voorzitter,
Jos stelt zich verkiesbaar als voorzitter.
Indien personen bezwaar hebben tegen de voorstellen kunnen ze dit
kenbaar maken via ons secretariaat: secretariaatdb@harreveld.nl (uiterlijk
voor 31 januari 2021.)

Leefbaarheidsvisie kleine kernen van Oost Gelre
Inmiddels heeft u ook een nieuwe uitgave van de Leefbaarheidsvisie ontvangen
met een aantal fietsroutes. Dit is een initiatief van Gemeente met de
6 Dorpsbelangen van de kleine kernen. U kunt hierin lezen wat er zich af heeft
gespeeld de laatste 4 jaar en waar elke kern de komende jaren aan wil werken.
Natuurlijk zijn Wonen, onderwijs, sport, cultuur en groen belangrijke aspecten,
maar ook verkeersveiligheid, energietransitie hebben de nodige aandacht nodig.
En hier zullen de nodig keuzes in gemaakt moeten worden de komende jaren.

Meer over dorpsbelangen Harreveld
Graag zouden wij u nog willen wijzen op onze website: db.harreveld.nl en
Facebookpagina
Op de website kunt u kunt u alles vinden over DBH, de bestuursleden, e-mailadressen etc.
Via facebook houden wij op de hoogte van verschillende ontwikkelingen en zaken m.b.t. Harreveld.
Graag zien wij u in levende lijve bij de eerstvolgende ½ jaarlijkse vergadering
als de COVID19 maatregelen dit toelaten.
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Nieuwe Dorpsplan Harreveld
Met een eerste bijeenkomst op 12 maart werd het
officiële startschot gegeven voor het nieuwe dorpsplan
Harreveld. Ons oude plan is namelijk alweer 10 jaar
oud en was toe aan een update. Tijdens de
bijeenkomst werden alle werkgroep leden voorgesteld
en tevens de leden van het DKK die ons gaan
ondersteunen bij de ontwikkeling.
Werkgroep Dorpsplan Harreveld

Helaas door alle corona maatregelen liep het even
anders en stond het nieuwe dorpsplan tijdelijk even op
een laag pitje. Maar na een pauze van enkele maanden heeft de dorpswerkgroep Harreveld in september de
ontwikkeling weer op kunnen pakken.
Ter voorbereiding op een aankomende bewonersavonden begin 2021, is de werkgroep al fietsend op
verkenningstocht gegaan door Harreveld langs de mooie en wat minder mooie plekken.
Achter de schermen is de dorpswerkgroep nog steeds druk bezig met het uitwerken en voorbereiden om zodra het
weer mogelijk is een bewonersavond te organiseren om samen te gaan brainstormen over de leefbaarheid binnen
ons dorp.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website van dorpsbelangen Harreveld of mail naar db@harreveld.nl

Nieuw Boekje “Welkom in Harreveld”
Inmiddels hebben een aantal nieuwe bewoners al de nieuwe uitgave ontvangen van het
Welkomstboekje. In eerste instantie was het idee deze beschikbaar te maken via o.a. het
Dorpshuis en zo iedereen van een exemplaar te voorzien, maar doordat het Dorpshuis
dicht moest hebben we er inmiddels voor gekozen om deze huis aan huis te verspreiden.
Dit zal zo halverwege december plaatsvinden. Het boekje is mede tot stand gekomen
door Malou Hulshof, waarvoor onze hartelijke dank. Veel leesplezier!
Veranderingen en aanvullingen op het “Welkom in Harreveld” boekje kunt u doorgeven
via ons secretariaat: secretariaatdb@harreveld.nl
De online versie op onze website zal indien nodig geüpdatet worden en bevat dan de
laatste informatie. U kunt deze ook downloaden van onze website: db@harreveld.nl

Financieel verslag 2019:
Helaas hebben we voor het jaar 2019 door alle corona perikelen
nog geen kascontrole kunnen doen. Daarom hebben we besloten
tijdens de vergaderingen dat we dit gaan doorschuiven naar 2021.
We hopen dan ook dat Dionne Vrijdag & Ad Wopereis dit in 2021
alsnog op zich willen nemen.
Om toch een kleine indruk te geven kunnen we zeggen dat
Dorpsbelangen Harreveld er financieel goed voor staat. Diverse
nieuwe initiatieven in het dorp kregen een uit de subsidiepot
“Kleine initiatieven” een bijdrage van ons. Denk hierbij aan de
crossbaan, toneel en de straatverlichting.
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Netmobiel
Ook hier heeft de ontwikkeling helaas een tijdje stil gelegen, maar
gelukkig hebben de initiatiefnemers achter de schermen toch nog
flink kunnen door werken. De app is zo goed als klaar en een aller
laatste test zal binnenkort online gaan plaatsvinden.
De lancering staat nu gepland voor het voorjaar van 2021 en dan
kunnen ook de eerste ritjes gepland gaan worden.
Voor meer informatie over netmobiel: www.netmobiel.eu

WMO
Het project WMO-Harreveld liep tot 1 juli 2020. Er worden
3 participanten actief begeleid (door vrijwilligers en de WMO
coördinator). Oorspronkelijk is uitgegaan van zo`n acht participanten.
SDOA geeft aan dat er geen uitzicht is op nieuwe participanten.
In overleg met Carry de Vries, beleidsmedewerker WMO,
en Jos Hoederboom is in september jl. akkoord gegeven dat het
project in ``waakvlam`` voor de komende twee jaar, tot 1 juli 2022
blijft bestaan. Een gedeelte van de gestorte subsidie mag gereserveerd blijven voor begeleidingsuren en opnieuw snel kunnen
opstarten indien er zich weer nieuwe participanten melden.

Voorbeeld duo-fiets

De subgroep ``Heel Harreveld``, zal actief blijven al zal dat gezien de huidige situatie op een ``laag pitje`` zijn.
Het in gebruik nemen van een duo-fiets is uitgesteld gezien de huidige situatie.

Afsluiting directe aansluiting Zieuwentseweg – N18 bij
Lichtenvoorde.
Om verkeersveiligheid en doorstroming op de N18 te verbeteren zal
de directe aansluiting van de Zieuwentseweg op de N18 op enig
moment worden afgesloten. Nu denkt u wellicht; wat heeft dat met
Harreveld te maken? Dorpsbelangen Harreveld neemt deel aan de
klankbordgroep omdat we negatieve gevolgen zien voor Harreveld.
Wij denken dat er een verkeersstroom vanuit Mariënvelde en Zieuwent
in de richting van Lichtenvoorde en Varsseveld, in de toekomst zal
gaan kiezen voor een weg via de Kerkstraat. Daarnaast denken we
Plan N18 – Feb 2020
dat een verkeersstroom die nu nog de Boschlaan benut, via Zieuwent
en opnieuw de Kerkstraat
van Harreveld, de weg naar de N18 zal zoeken. Hierdoor zal de verkeersbelasting en fijnstofuitstoot nog hoger en
meer worden. We hebben als DBH in het voorjaar van 2020 een zienswijze op de opgestarte bestemmingsplanwijziging ingediend om onze zorgen kenbaar te maken. De zienswijzen zijn momenteel in behandeling bij de
gemeente Oost Gelre.
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Woningbouw op Harreveld.
Mede naar aanleiding van het woononderzoek -Samen op Harreveld- hebben wij als DBH samen met de overige
kerkdorpen, de gemeente Oost Gelre, omliggende gemeenten en de provincie Gelderland zover kunnen
bewegen dat bouwen in de regio Achterhoek bittere noodzaak is. Voor Oost Gelre heeft dat geresulteerd in het
ontwikkelen van woonvisie ’s voor alle kerkdorpen. Op basis van die woonvisie is er voor Harreveld nu een
concreet nieuw bouwplan ontwikkeld; plan Looweg.
In het definitieve schetsontwerp biedt dit plan de ruimte voor 12 bouwkavels, door de gemeente uit te geven. We
hebben in de corona tijd na eerst de directe omgeving via een digitaal Teams-overleg te hebben geïnformeerd
en inspraak te hebben gegeven, alle inwoners van Harreveld uitgenodigd om kennis te komen nemen van het
plan en ideeën of opmerkingen aan te dragen. Dit hebben we kunnen doen in 3 corona-proof sessies in een
samenkomst in de sportzaal van ’t Kempken. Het was erg mooi en inspirerend om te zien dat er veel jongeren en
jong volwassenen op Harreveld hun toekomst zien.
Alle reactie ’s zijn behandeld en hebben geresulteerd in het huidige plan. Via de website en onze social media is
dit plan nader aan u gepresenteerd.
De bestemmingsplanwijziging zal weldra in procedure gaan en we hopen dat de (voor)uitgifte van de kavels
snel zal kunnen volgen. Het is voor DBH en de gemeente Oost Gelre duidelijk dat we met plan Looweg nog niet
klaar zijn, de behoefte naar woonruimte is duidelijk groter dan het aanbod!
Overleg hierover is gaande en zodra we meer kunnen vertellen, laten we u dat meteen weten.
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Groen
Voor het project Groen is langs het dorpshuis een bosplantsoen aangelegd
om het dorpshuis iets meer landschappelijk in te passen. Hierbij zitten enkele
bomen en voor de rest wat lager struikgewas.
Langs de Ursulastraat is dit jaar 15 meter ingezaaid met akkerrandenzaad.
Dit is niet helemaal geslaagd. Daarom is het weer gefreesd en voor deze
winter ingezaaid met wintergraan.
Voor het voorjaar wordt er meer een mengsel ingezaaid met meer bloemen.

Fietsenstalling bushalte N18.
Al vele jaren zijn er vanuit Harreveld bedenkingen en zorgen geuit
t.a.v. de bestaande fietsenstalling.
DBH en de gemeente ijveren al lange tijd om hierin verbetering aan
te brengen. Het is ons nu gelukt dat het wordt aangepakt. De provincie
Gelderland heeft financiële steun toegezegd om meerdere fietsenstallingen, waaronder de stalling Harreveld aan de N18, te vervangen.
Momenteel lopen de voorbereidingen om deze geheel te vervangen
voor een stalling die zal lijken op stalling bij Lichtenvoorde-Zuid.
Het aantal stallingsplekken zal worden uitgebreid naar ca. 40 plaatsen.
De omgevingsvergunning om deze te kunnen bouwen zal binnenkort in
behandeling worden genomen. Wanneer de nieuwe stalling is
gerealiseerd kunnen we de aankleding en de entree van Harreveld vanaf de N18 onderhanden gaan nemen. Er is
een plan ontworpen die de groeninrichting van af de N18 laat aansluiten op de aankleding van de Kerkstaat. Een
hartelijk -Welkom op Harreveld- krijgt daarmee een passend gezicht.
Horizon, locatie Harreveld
In april dit jaar heeft er zich een wisseling binnen het management van de
locatie Harreveld voorgedaan. Peter Houweling is Regiodirecteur iHUB
Gelderland & Utrecht geworden, maar blijft vanuit deze functie
medeverantwoordelijk voor de locatie Harreveld. Carlo Verheijen, voorheen
afdelingshoofd in het Anker, heeft de functie van locatiemanager van Peter
Houweling overgenomen.
Jaarlijks spreekt Dorpsbelangen Harreveld meerdere keren met het locatiemanagement van de locatie Harreveld.
Waar dit voorheen gesprekken waren met Peter Houweling, zijn dit nu gesprekken met Carlo Verheijen. Onlangs
heeft een eerste gesprek plaatsgevonden. Carlo is van alle lopende zaken op de hoogte en weet wat er speelt in
Harreveld. Dit mede door zijn functie als afdelingshoofd. Tijdens dit eerste gesprek is uitgesproken de fijne
samenwerking voort te willen zetten en een ‘goede buur’ voor elkaar te willen zijn.
Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats met Dorpsbelangen Harreveld, de gemeente Oost Gelre, politie en
Horizon waar open met elkaar wordt gesproken over wat er de voorgaande periode heeft plaatsgevonden binnen
Horizon en de locatie Harreveld en wat er staat te gebeuren. Vanaf 2021 zullen deze gesprekken halfjaarlijks
plaatsvinden.
Mochten er zich zaken voordoen die Horizon aangaan, dan kan hiervoor contact worden opgenomen. Dit kan
telefonisch via het centrale nummer van de locatie Harreveld (0544 – 394 444) of per mail
(carlo.verheijen@horizon.eu in cc aan ellen.simmelink@ihub.nu). Graag ontvangt Dorpsbelangen Harreveld een cc
van deze mail (infraenveiligheiddb@harreveld.nl).
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Vanuit de werkgroepen en verenigingen:

Schietvereniging ‘t Gouden Oog - jaarverslag 2020
Het jaar 2020 was voor schietvereniging ‘t Gouden Oog een jaar waarin de
leden helaas maar beperkt hebben kunnen schieten op onze schitterende
schietbanen in de schietkelder van het Dorpshuis. Vanwege de
coronamaatregelen was het vanaf maart t/m juni en vanaf oktober niet
mogelijk om op de donderdagavond een kaartje te komen schieten. Helaas
is het daarom ook niet mogelijk geweest om het vriendenschiettoernooi te
organiseren, iets waar normaal veel inwoners van Harreveld aan
deelnemen.
Wel hebben we in februari de vernieuwde elektronische schietbanen tijdens
een feestelijke opening in gebruik genomen. Met een harde knal met het
van de Zandbieters geleende confetti-kanon werden de banen
officieel geopend en was er voor de gasten gelegenheid om zelf even te schieten op de nieuwe banen.
Daarnaast wordt er sinds oktober druk gewerkt aan enkele aanpassingen van de schietbanen. Zo is een groot
deel van de TL-verlichting vervangen door LED verlichting en zijn de schietbanen aangepast zodat de lengte
individueel is aan te passen tussen de 10 en 12 meter lengte, wat noodzakelijk is voor lucht- of vuurschieten.

Samen zijn we Harreveld
Wij hopen dat u net zo betrokken bent met Harreveld als wij. Wij als DBH zijn er niet voor ons zelf, maar voor alle
Harrevelders. Samen met u willen we een leefbaar dorp maken waar iedereen zich thuis voelt.
DBH is ook een schakel tussen de mensen in het dorp en de gemeente Oost Gelre. Alleen of samen met de
andere belangenverenigingen uit de kleine kernen bespreken wij vaak de zaken die spelen in de kleine kernen.
Halfjaarlijkse vergadering en Inloopkwartiertje
Kom naar onze halfjaarlijkse vergadering of onze inloopkwartiertjes die we houden vooraf aan onze maandelijkse
vergaderingen om te horen wat er speelt, wat we gedaan hebben en om dingen die u belangrijk vindt te
bespreken.
Volg ons
Op onze website db.harreveld.nl kunt u veel informatie terug vinden, berichten uit de nieuwsbrief
nalezen en diverse Downloads vinden, waaronder het boekje Welkom op Harreveld.
2 keer per maand sturen wij een nieuwsbrief rond per e-mail waarin wij informatie plaatsen, maar
hierin staan ook berichten van verenigingen uit Harreveld.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of een bericht in de nieuwsbrief zetten? Meld u dan aan via
onze website www.db.harreveld.nl of stuur dan uw bericht naar db@harreveld.nl. Berichten
aanleveren bij voorkeur in: Word, pdf of jpg.
Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook U kunt ons ook volgen @dorpsbelangenharreveld
https://www.facebook.com/dorpsbelangenharreveld
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Taakverdeling en contact:
We hebben de taken binnen het bestuur verdeeld, in grote lijnen kunt u deze hieronder weervinden.
U kunt ze hierover direct benaderen via de e-mailadressen:
Jos en Rob:

Infrastructuur en veiligheid
Bibliotheek, politie, openbare orde, overheden (gemeente-provincie), overige
gemeentelijke dbo's, leefbaarheidsvisie kleine kernen (up to date houden en bewaken),
dorpsplannen Harreveld specifiek, buurt WhatsApp en Horizon
E-mail: infraenveiligheiddb@harreveld.nl

Francis en Trudy:

Jeugd, zorg, sport en welzijn
Heel Harreveld incl. teenager activiteiten, WMO incl. vrijwilligers,
verenigingen, evenementen leefbaarheid e.d. en basisschool
E-mail: jeugdzorgsportwelzijndb@harreveld.nl

Edwin en Rob:

Woon- en leefomgeving
Woonbehoefte onderzoek, samenvoegen 't Hach en ’t Kempken, huurwoningen
ProWonen, verkeer en wegen, waterwegen, aankleding dorp, SV Harreveld/Samen op
Harreveld
E-mail: woonomgevingdb@harreveld.nl

Eric en Ragnhild:

Groen en landschap
Landbouw aangelegenheden, kerkenpaden - fietspaden incl. vrijwilligers, vrijwilligers
groen dorpsinrichting en groengoed
E-mail: landschapdb@harreveld.nl

Jos en (Bjorn):

Media en automatisering
Social media (Facebook - Instagram - Snapchat), beheer laptop, wachtwoorden en
digitale uniforme uitingen, glasvezel, infoschermen en website
E-mail: mediaictdb@harreveld.nl

Wouter, Eric en Jos:

Financiën
Administratie, facturatie en betalingen, kostenbewaking, subsidies, ontwikkelingen
volgen, mogelijkheden zoeken, aanvragen evenementen budgetteren, kleine en grote
initiatieven en begroting
E-mail: penningmeesterdb@harreveld.nl

Francis en Ragnhild:

Secretariaat
Vergader verslagen, dossier vorming, archiveren, postafwikkeling, email beheer
"Welkom in Harreveld", netmobiel en vergaderagenda
E-mail: secretariaatdb@harreveld.nl

Dorpsbelangen Harreveld wenst u allemaal

