Opgericht d.d. 23 oktober 2013
K.v.K Arnhem 59059133
Notulen 12e Algemene Ledenvergadering
Woensdag 13 november 2019 om 20.00 uur
Dorpshuis “ ’t Kempken”
Dagelijks Bestuur: R. Overbekking, E. Tankink, B. Krabben, E. Karnebeek, W. van Beckhoven,
T. Kruisselbrink, J. Hulshof en F. Poelhuis
Afwezig m.k: Jaques Jansen (school), Remco Kampshof (Witte Brug), Ragnhild Gierkink (bestuur)
1. Opening/welkomstwoord
De interim-voorzitter Jos Hulshof heet iedereen van harte welkom op de twaalfde algemene
ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Harreveld.
In april zullen de bestuursverkiezingen zijn. Jos stelt zich verkiesbaar. Zijn er nog andere kandidaten dan
kunnen ze zich aanmelden.
Speciaal welkom aan Eva te Poele.
Ik zal voorlopig de rol op mij nemen als voorzitter en vanaf 3 april starten als voorzitter voor 3 jaar. Mochten
zich voor de volgende vergadering, april 2020, nog kandidaten aanmelden kan dit nog wijzigen.
-Van de school heeft Jacques zich afgemeld
-Wijkagent Erik Bouten zonder kennisgeving afwezig
-Verzoek om gezamenlijk te vergaderen met feest comité en/of dorpshuis heeft geresulteerd in dat feest
comité er vandaag is. Het dorpshuis heeft deze vraag ook behandeld en aangegeven om dit voorlopig nog
niet te doen, daar zij de vergadering hebben met leden van het dorpshuis en dus niet met alle inwoners.
-Vernieuwde website wordt nog aan gewerkt.
-N18 overlast na nieuw asfalteringswerkzaamheden, indien mensen -klachten hebben graag via de website
van Rijkswaterstaat klacht aanmelden.
- Subsidie 2017 is in 2016 niet aangevraagd, helaas kan de gemeente deze niet meer uitkeren, omdat het
boekjaar 2017 al is afgesloten.
- In 2017 heeft Dorpsbelangen Harreveld wel een waarderingssubsidie gekregen. Een waarderingssubsidie
wordt slechts verleend indien sprake is van:
-een organisatie die voornamelijk wordt gedreven door vrijwilligers;
-activiteiten die breed toegankelijk zijn;
-de activiteit dient de interesse in actieve cultuur- en sportbeleving te stimuleren;
2. Vaststellen van de agenda
Deze wordt enigszins gewijzigd.
3. Notulen 11e algemene ledenvergadering dd. 17 april 2019
Jacques Jansen is nooit aanwezig. Kunnen we hem vragen om een andere afvaardiging van de school?
De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd.
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4. Mededelingen
De koffie en consumptie is voor rekening van DH
21:00 uur korte pauze.
5. Horizon (Peter Houweling)
Voor het eerst is er in de geschiedenis van de jeugdzorg gestaakt. De jeugdzorg staat financieel erg onder
druk. De regiovorming is voor Harreveld een positieve ontwikkeling. Meerjaren afspraken en continuïteit.
We zitten voller dan vol. Ongeveer 100 kinderen. In de open jeugdzorg van 50 naar 40 kinderen.
Wat Harreveld betreft gaat het goed. We zijn de beste van Nederland. Medewerkers zijn tevreden en dat
projecteert zich op de kinderen. Er zijn signalen van overlast vanuit het dorp over kinderen die roken.
Er wordt aangegeven dat we niet meer praten over een “beetje overlast”. Vanuit de Kerkstraat en meerder
plekken in het dorp (KSH) is veel overlast. Peter neemt dit punt mee. Hij is zich bewust van de problemen
en vraagt begrip.
Er wordt afgesproken dat we dit in de gaten houden en het een punt van gesprek zal zijn tijdens ons
volgende overleg. (bestuur met Horizon)
Er zijn ook 12 kinderen van “de Lichtenvoorde” die op “de Lindeboom” wonen. Het kan ook zijn dat deze
kinderen overlast veroorzaken. We zullen ook daar contact leggen.
6. Samen op Harreveld
Edwin: Half oktober heeft de gemeente de woonvisie kleine kernen aangenomen. Er worden gesprekken
gevoerd. Hoe wordt er per locatie mee omgegaan. Inbreidingslocaties gaan voor uitbreidingslocaties.
Over een paar weken weten we meer hoe het verloop zal zijn.
7. Toekomst kerken (Vincent Bokkers)
Vincent Bokkers verteld over de ontwikkelingen rond de kerk. Een herbestemming zoeken is moeilijk omdat
de kerk een rijksmonument is. Er is een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden te bekijken. Bij nieuwe
ontwikkelingen wordt u op de hoogte gesteld.
8. Toelichting plannen de Boer (Bas Hommeling)
Bas stelt zichzelf voor. Er zijn wat schetsen over eventuele plannen. Die worden nu nog niet naar voren
gebracht. Piet en Greet lopen op leeftijd en hebben geen op volger. Ze realiseren zich terdege dat als een
kroeg verdwijnt uit het dorp er een ontmoetingspunt verdwijnt. Als zich een koper aandient voor een
horecafunctie dan zou dat fijn zijn. Is dit niet het geval dan zal het herontwikkeling naar woningbouw
worden. Het schetsplan geld voor het hele complex.
Er zijn gemengde gevoelens en begrip over dit punt. We blijven in contact over de ontwikkelingen.
9. Dorpsplan
Rob: “van een Visie naar een Dorpsplan”.
Het huidige dorpsplan loopt nog maar er zijn teveel ontwikkelingen om deze niet te herschrijven.
Rob legt de stappen en aandachtspunten uit. Een werkgroep moet samengesteld worden en
brainstormavonden georganiseerd.
Vanuit de gemeente heeft dit ook volop de aandacht. Leefbaarheidsvisie alsmede onderwijs.
10. Boekje “Welkom in Harreveld”
Het boekje is nog niet klaar. Het concept is nu te zien. Begin 2020 zal deze klaar zijn.
Het wordt nog naar alle verenigingen gestuurd ter controle.
11. Straatverlichting
Het is gereed. Op 23 november zal de verlichting geïnstalleerd worden. Een team van vrijwilligers zorgt voor
het ophangen en afhalen van de verlichting.
12. Politie
Niet aanwezig.
13. Commissies en werkgroepen
Geen opgave.
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14. Feestcomité ( Renate Donderwinkel)
Er wordt middels een PP presentatie uitgelegd wat het feest comité zoal doet.
Pinksterfestijn, Koningsdag en Sinterklaas.
Voor vragen en/of opmerkingen: feestcomiteharreveld@gmail.com
Er wordt gevraagd of er in het boekje mensen op geattendeerd kunnen worden om de vlag uit te hangen
met deze festiviteiten. Dit nemen ze mee.
15. Rondvraag
A. Domhof: men moet ook rekening houden met het feit dat er in de toekomst ook bestaande woningen te
koop komen.
S. Stoltenborg: De minisoos bestaat a.s. donderdag 12,5 jaar. Een goed initiatief.
F. Krabben: de gracht valt nu onder het waterschap. Het onderhoud laat erg te wensen over. Dorpsbelangen
zou hier aandacht aan moeten besteden. Als dorpsbelangen gaan we dit navragen.
T. Krabben: korfjes voor waterhoentjes e.d. zou ook mooi zijn. De fontein kan nu niet aan. Een koepeltje op
het pleintje bij de gracht zou ook mooi zijn. Een plein hiervoor kan ingediend worden.
A. Tankink: er staan geregeld jongeren met auto’s bij de kerk. K. Wieggers: Er is afgesproken dat het
kenteken genoteerd wordt en de politie gebeld. De politie kan alleen iets doen als ze ter plekke betrapt
kunnen worden. Camera’s en goed verlichting zou een optie kunnen zijn. Het heeft ook de volle aandacht
van de gemeente.
V. Bokkers: in Lichtenvoorde mag in de kern niet geparkeerd worden. Kan dit ook voor Harreveld gelden?
S.Stoltenborg: de fietsstalling? Er ligt en plan dat meegenomen wordt in de herindeling van volgend jaar.
16. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

Dorpsbelangen Harreveld
Secretaris

Interim Voorzitter

Francis Poelhuis

Jos Hulshof

.
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