Opgericht d.d. 23 oktober 2013
K.v.K Arnhem 59059133
Notulen 9e Algemene Ledenvergadering
Woensdag 18 april 2018 om 20.00 uur
Dorpshuis “ ’t Kempken”
Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst.
Dagelijks Bestuur: E. Kolkman, E. Tankink, B. Krabben, R. Overbekking, E. Karnebeek, W. van Beckhoven,
J. Hulshof.
Afwezig: F. Poelhuis en T. Kruisselbrink
1. Opening/welkomstwoord
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de negende algemene ledenvergadering van de vereniging
Dorpsbelangen Harreveld.
Er zijn enkele afmeldingen: Diana Büttner, Jacques Jansen, Jos Hoenderboom(wethouder) Peter Houweling
(Horizon)
2. Vaststellen van de agenda
Deze wordt goedgekeurd vastgesteld.
Voorzitter vraagt of punt 5 en 6 kunnen worden omgewisseld.-> Akkoord.
3. Mededelingen
De koffie en consumptie is voor rekening van DH
21:00 uur korte pauze.
4. Notulen 8e algemene ledenvergadering dd. 16 november 2017
Deze wordt goedgekeurd vastgesteld.
Theo Krabben: Antwoorden op vragen vorige vergadering.
• Fietspaden processierups behandeling door gemeente (is men hier op teruggekomen? Nog
niet)
• Processierups behandeling eik op school, moet school dit zelf aanvragen. (Dit is beleid van
gemeente) -> Jacques Jansen doorgeven. -> DB
o Alles openbaar voor gemeente, op privéterrein moet eigenaar dit aanvragen.
o Discussie of dit beleid wel zo handig is, daar ook financiële middelen van eigenaren
meewegen.
•

Verlichting fietsstalling wordt geregeld, vergroting van fietsstalling nog in onderzoek, ook
nog geen geld voor.

6. Nieuw bestuursleden
We heten Jos Hulshof, Wouter van Beckhoven en Trudy Kruisselbrink welkom in het bestuur DH.

5. Financieel jaarverslag

Wouter licht het verslag toe:

Opmerkingen: Arnold Tankink en Barry Teunissen hebben de controle uitgevoerd; Jaarverslag is
goedgekeurd.
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Vragen:
o
o
o
o

Graag 2016 erbij naast zetten, om een vergelijk te kunnen maken.
Verslag 2016 nog nazien. (Arnold en Stanny moeten dit nog tekenen)
WMO is apart
Kosten Harreveld waar is dit in gaan zitten? Grotendeels kosten door subsidie gedekt.
Helaas geen positief saldo door diverse oorzaken.

7. Commissies en werkgroepen
W ijkagent :
Geen bijzonderheden mede te delen.
Vragen over buurt WhatsApp, hoe wordt hier op gereageerd? In principe doet hij er niets mee, is het een
heterdaad dan wordt ie er op gezet. Is niet voor informatie voorziening.
Toelichting Rob: Buurtwhattsappen werken samen, zodat het gebied groter wordt.
Niet dingen er achteraf op zetten, alleen indien 112 gebeld wordt, dan op de app zetten.
Gevonden en verloren zaken is voor de gemeente, dus via meldpunt op internet, indien gestolen gaat politie,
Buiten Beter app, meldingen naar gemeente, incl. foto commentaar. -> Op nieuwsbrief zetten om meer
bekendheid aan te geven.

Fietspaden Tonny K olk m an :-> Geen opmerkingen
Feestverlichting : Carnaval en Feestcommissie; Feestverlichting voor Harreveld organiseren voor diverse
activiteiten. Nu in de fase hoe en wat zou kunnen

W M O : Vanuit verenigingen vacatures uitgezet, toch zijn er weinig mensen beschikbaar, doordat economie

aantrekt en vrijwilligers betaalde baan hebben gekregen.
Nieuwe vrijwilligers nodig voor diverse verenigingen, blijven zoeken naar mogelijkheden.

8. Aankleding Harreveld

Engelien licht dit toe:

Samenwerking dorpen in het groen, verschillende ideeën om aanzicht van Harreveld te verfraaien.
Parkeergelegenheid is aangepast.
Groen is aangelegd.
Wandelpad -> Aangelegd.
Bankje -> Geplaatst.
Verlichting onder de koningslinde brandt.
Rand met bloemen -> samenwerking met Hacron ……. en Wordt voor Mei aangeplant.
Bij bushalte fietsenhok, verlichting wordt aangelegd, trottoir tegels beschikbaar gesteld, Huub
Wieggers gaat dit aanpakken. Er komt een WADI.
Aanpassing fietsenhok bij voorkeur open, zoals in Lichtenvoorde, waarbij ook de fiets goed vast kan zetten.
Is er ook eenheid met andere fietsenstallingen Varsseveld en Lichtenvoorde.
Bij verkeerslichten staan nog kasten, kijken of dit nog aangepast/verfraaid worden.
Kunstwerkgroep had goed idee om Schapen neer te leggen in Harreveld, maar hier zat octrooi op dus gaat
niet door.
De entree wordt door schapenhokken/Containers een wat mindere uitstraling, is dit nog op een bepaald

manier op te pakken.

Kruising aanpassen weg, Verleggen trottoirrand om snelheid er uit te halen.
Stukje richting Varsseveld, vraag staat uit om dit ook met bloemen in te zaaien. Moet nog in overleg.
Vraag over verduidelijking richtingwijzer fietspad richting Aalten. -> Vanaf Kerkstraat niet te zien.
Einde van de Hoeve weg niet duidelijk wat doorgaande weg is -> Verduidelijken.

9. Glasvezel

Bjorn licht dit toe:

Planning van de Glasvezel is duidelijk.
Aannemer is GNT (Van Gelder en BAM infra)
POP is een Verdeelstation van Glasvezel;
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Start met schouw week 18 gereed huisaansluitingen week 51
Zijn er ervaringen bekend met de eerste aanleg van glasvezel in de buurt, We kunnen bv winterwijk vragen
hoe.
Men kan zich nog steeds aanmelden, zelfde voorwaarden. -> checken of dit kan. -> Bjorn/Jos -> Ja dit kan.
10. Organogram
Veel onderdelen worden onder de diverse leden verdeeld.
Er is vastgelegd hoe dit verdeeld is minimaal 2 mensen per taak, een derde persoon kan aansluiten.
Dit komt op de Site te staan van DB.
Dit wordt per functie even doorgenomen.
Vragen:
Theo Krabben; worden we nog op de hoogte gehouden door pro-wonen als er woonruimte vrijkomt. -> Ja.
Arnold Tankink; waar vallen de diverse activiteiten onder? -> Onder de paraplu van DB, er is een
startkapitaal beschikbaar gesteld. Qua financiën moeten ze zich op termijn zelf kunnen redden.

11. Nieuws vanuit verenigingen en organisaties
Geen nieuws.
12. SV-Harreveld (samenwerkingsverband Harreveld) – belangrijke mededeling m.b.t.
woningbouw en sport

Edwin licht dit toe:

Zie presentatie SV Harreveld op site van DB.
Vragen:
Jan de Mooij: Wat is de status van het stuk: -> Het hele plan SV Harreveld de ondersteuning van gemeente
en Provincie.
Barry Teunissen: Is de visie beschikbaar? -> Ja deze is beschikbaar, werkgroep kan dit bepalen. ->
Eventueel op site zetten. Melding van maken in de nieuwsbrief.

Tip: Zeg het voort dat dit loopt en dat de enquête ook ingevuld kan worden door mensen die wellicht naar
Harreveld terug willen komen.

13. Boekje “Welkom in Harreveld”

Engelien licht toe:

Aantal jaren geleden opgesteld:
- Vraag is om gegevens aan te leveren om het boekje up-to-date te houden.
- Verzoek om gegevens aan te vullen
- Andere verenigingen ook laten aanmelden.
- De bedoeling is dat je een nieuwe buurt deze overhandigd en toelicht.
- Iedere vereniging is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn deel.
- Boekje naar verenigingen sturen door DB -> Voor Pinksteren gegevens retour.

Ook bij regionale makelaars neerleggen, zodat ze ook weten wat er speelt in Harreveld.
14. Rondvraag
Vincent Krabbenborg: Hoeveweg behoorlijk donker, kan hier wat aan gedaan worden -> Gemeente weet
ervan, wordt nagevraagd -> Engelien
Tonny Kolkman; Fietspaden, Hazenpad kroosdijk richting Kevelderstraat, nieuwe eigenaar, stuk pad is van
Zieuwent. Pad is afgesloten. Eigenaar heeft goed alternatief gevonden.
Zieuwent is hier niet op ingegaan, en nu gebeurt er niets. -> Voor nu even rusten, oppakken met fietspaden
Zieuwent.
René Wolters: Openbaar vervoer. Er was 1 busverbinding, nu terug gaat met overstappen. Half uur
wachttijd. (Indien met de trein van Lievelde) geen response van Vervoerder Arriva.
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DB gaat dit aankaarten bij Vervoerder/Gemeente.
Jan de Mooij: Kan de agenda in de nieuwsbrief
Waar komt de naam Hoeveweg vandaan. -> Via Bram Keegstra/ Gemeente aangegeven. (Oudheidkundige
vereniging aangegeven dat dit “Schoapen Bulte” zou moeten zijn)
Theo Krabben: Waar zijn de vertegenwoordigers van de School, -> Uitnodiging is gedaan. Jacques kon niet,
DB heeft aangeven of er een vervanger gestuurd kon worden.
Jan de Mooij-> Ondanks alle inspanningen bv : Canisius en Co. En andere vrijwilligers geen
vertegenwoordigers van de school. Nog es extra aandacht vragen hiervoor. -> DB.
15. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.
Dorpsbelangen Harreveld
Secretaris

Voorzitter

Francis Poelhuis

Engelien Kolkman-Krabben

.
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