Opgericht d.d. 23 oktober 2013
K.v.K Arnhem 59059133
Notulen 10e Algemene Ledenvergadering
Woensdag 14 november 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,
T. Kruisselbrink, J. Hulshof en F. Poelhuis
1. Opening/welkomstwoord
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de tiende algemene ledenvergadering van de vereniging
Dorpsbelangen Harreveld.
Er zijn enkele afmeldingen: Diana Büttner, Jacques Jansen, Henk Jan Bruntink (politie)
2. Vaststellen van de agenda
Deze wordt goedgekeurd en aangehouden
3. Mededelingen
De koffie en consumptie is voor rekening van DH
21:00 uur korte pauze.
4. Notulen 9e algemene ledenvergadering dd. 18 april 2018
Deze worden doorgenomen en goedgekeurd.
5. Presentatie Netmobil door Gideon Visser en Mark Melenhorst
Gideon Visser en Mark Melenhorst leggen via een PP presentatie uit wat het nieuwe project Netmobil
inhoudt.
Het doel: het verkleinen van mobiliteitsproblemen met technologie.
Het verwachtte effect: verbeterde leefsituatie in de Achterhoek
6. Horizon
Peter Houweling verteld iets over jeugdzorg in het algemeen en over Horizon te Harreveld.
7. Politie
De politie is niet aanwezig (mk). Jos Hoenderboom attendeert nog op het feit dat mensen niet moeten
wachten met het maken van melding bij verdachte situaties.
8. School
Trudy Kruisselbrink: Er is een bijeenkomst geweest op 31 oktober voor ouders met jonge kinderen en
andere geïnteresseerden. Dit in samenwerking met de MR. Om samen om tafel te gaan en te brainstormen
over wat de behoeften en wensen m.b.t het basisonderwijs in Harrreveld zijn. Het was een fijne avond met
veel input.
Er wordt de opmerking gemaakt of er ook aan gedacht wordt om zich als school te profileren. Zich te
onderscheiden.
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9. WMO
Engelien Kolkman: er wordt gewerkt aan een goede koppeling van participanten aan verenigingen of
particulieren.
De vraag is groter dan het aanbod op dit moment en dit is een vreemd gegeven.
Jos Hoenderboom merkt nog op dat het goed is dat vanuit Harreveld dit aangekaart is. Want het aanbod zou
er moeten zijn. Er zitten momenteel 300 mensen in de bijstand.
10. Commissies en Werkgroepen
Er heeft zich niemand aangemeld om iets naar voren of onder de aandacht te brengen.
Er is vraag naar enkele leden die zitting zouden willen nemen in een 4 en 5 mei commisie.
Stannie Stoltenborg: de minisoos heeft een geweldig team van vrijwilligers. Dit is een groot succes en
voorziet in de behoefte van vele mensen.
11. SV-Harreveld (samenwerkingsverband Harreveld) en “Samen op Harreveld”
Edwin Karnebeek verteld over de stand van zaken. Door enkele haperingen vanuit de gemeente zijn we niet
verder gekomen dan voor de zomervakantie. Dit is jammer. Jos Hoenderboom neemt hier kennis van.
“Samen op Harreveld”. Het woononderzoek is afgerond. Hier zal een vervolg op komen. Verschillende
werkgroepen gaan aan de slag.
12. Feestverlichting
Jos Hulshof: een PP presentatie over sfeerverlichting die we willen aanbrengen tijdens de feestdagen, dit
gecombineerd met het aanbrengen van vlaggenstokken.
Het gaat in deze wel om gemeenschapsgeld en hebben hier goedkeuring voor nodig. We zoeken een plek
voor opslag, mensen die de eerste installatie uit willen voeren en een werkgroep om bij aanvragen deze
armaturen op te hangen.

In deze vergadering wordt goedkeuring gegeven aan dit initiatief. (Uitwerking en financiën)
13. Glasvezel
Jos Hulshof legt de stand van zaken uit. De bedoeling is dat de laatste in week 52 aangesloten zal worden.
14. Boekje “Welkom in Harreveld”
Het boekje “Welkom in Harreveld” is aan een update toe. De lay-out en tekstueel. Verschillende
verenigingen hebben hun bijdrage al gedaan. Ook zijn er bedrijven aangeschreven die gebruik kunnen
maken van een vermelding in het boekje, dit op visitekaartjes grootte. Dit voor een vastgesteld bedrag.
15. Rondvraag
Jan Wopereis: de fietsenstalling voor in Harreveld is een “doorn in het oog” voor het aanzien van Harreveld.
- dit punt is in behandeling maar laat te lang op zich wachten. Het heeft te maken met aanbesteding. Wij als
DB gaan dit navragen.
Stannie Stoltenborg: is er de mogelijkheid voor de school in Harreveld en de Alloisiusstichting om een
combinatie te maken?
- er zijn verschillende opties wel besproken in de gemeente. Het staat eigenlijk helemaal los van elkaar. Ook
zijn er veel regels aan verbonden. Dit heeft de aandacht.
Tip: microfoon gebruiken tijdens deze vergadering.
Vraag: de border hier voor het Dorpshuis ligt voor een deel kaal. Kan dit niet aangeplant worden?
Vraag: wanneer is de Hogenkampstraat aan de beurt voor renovatie van het straatwerk?
- DB gaat dit navragen
Vraag: namens de fietspadencommissie: het onderkomen voor alle materialen zal in de toekomst
verdwijnen. We zoeken een nieuwe plek. Met name voor de tractor.
Vraag: namens een nieuwkomer, kan er een rondleiding verzorgt worden bijvoorbeeld een keer per jaar
door Harreveld. Bezichtigen Dorpshuis. Dit wordt meegenomen.
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Wilma ten Have: het bericht is gekomen dat de kerk gaat sluiten. Op 29 november is er de gelegenheid om
te praten over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
Vraag: Theo Krabben: heeft SV Harreveld ook contact met Pro Wonen? Het antwoord is ja.
16. 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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