Vereniging Klarenbeeks Belang
Secr: Bosweg 58, 7382 CD Klarenbeek
E-mail: info@klarenbeeksbelang.nl

Notulen van de jaarvergadering van Klarenbeeks Belang (KB) 2015
gehouden op 7 april 2016 om 20.00 uur in het MFC, Bosweg 14.
Aanwezig namens het bestuur: Erik Neuteboom, Tonnie Brugman, Henk van Ittersum, Wyno Harmelink, Bert
Sneller, Sandra Hilbrands en Diny Boerkamp.
Afgemeld hebben zich: Steven Gerritsen en enkele politieke partijen van de gemeente Apeldoorn.
Aanwezig publiek: ongeveer 60 personen. Aanwezige pers: Bert Visser.
1. Opening
De voorzitter, Erik Neuteboom, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is blij met de goede
opkomst. Speciaal welkom aan de afgevaardigden van de beide gemeenten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen. Het verslag van de kascommissie wordt behandeld bij punt 6.
3. Notulen jaarvergadering van 25-03-2015
De notulen 2015 zijn 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. De voorzitter vraagt aan de
zaal of er opmerkingen zijn. Die zijn er niet en dus worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag:
 Betreffende de situatie Dennenlust: Er is geen planvorming op handen, het rendabel maken van de
locatie met de huidige bestemming is erg lastig gebleken. De uitlatingen hierover in het verleden worden
niet herkend als concrete planvorming. Ondanks de positieve houding en medewerking van de
gemeente Voorst is, mede gezien de ontwikkelingen in het zorgstelsel uitzicht op het benutten van de
locatie eerder 10 jaar dan volgend jaar. Een mogelijkheid op verbetering op korte termijn is het
verkoopbaar worden van de locatie door een aangepaste bestemming. In overleg met de gemeente
Voorst zal moeten worden gekeken naar de mogelijkheden. De directie heeft wel begrip voor het gevoel
van het dorp en heeft toegezegd om intern te verkennen welke creatieve mogelijkheden er zijn om de
locatie beter toonbaar te maken, ook staan ze niet negatief tegenover ideeën uit het dorp.
 Verkoop van het plan Grote Wetering gaat best redelijk. De natte winter heeft er voor gezorgd dat ze
eigenlijk nu pas goed van start kunnen. De civiele werkzaamheden (bouwrijp maken) lopen voor op
schema (fase 1 en 3 praktisch gereed en voor fase 2 is daar ook al zo’n kleine 50 % van aangebracht).
Eind april moet het bouwrijp maken zijn afgerond en is het buiten de directe bouwlocaties weer redelijk
glad. Er zijn op dit moment 22 woningen verkocht.
4. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag 2015 is 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. Er worden geen
opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Diny haalt enkele punten uit het jaarverslag
aan:
 Sinds de jaarvergadering van 2015 is Erik Neuteboom de voorzitter van Klarenbeek Belang. KB is erg
blij met zijn komst.
 In 2015 is het bestemmingsplan de Grote Wetering vastgesteld. Eind 2015 is er gestart met de bouw
van de starterswoningen.
 In het mooie weekend van 29, 30 en 31 maart is het MFC officieel geopend. De ruim 160 vrijwilligers die
meegeholpen hebben met de bouw van het MFC zijn gekozen tot vrijwilliger van het jaar.
 Klarenbeeks Belang heeft in 2015 de communicatiemiddelen uitgebreid. Naast de populaire Nieuwsbrief
wordt er getwitterd en werkt KB met facebook.
 KB heeft het dienstverband met de DCP en BSC voor 2 jaar kunnen verlengen. Sinds oktober 2015 is
Anja Boonzaaijer hulpcoördinator voor Klarenbeek. Dit project is een pilot voor 1 jaar.
 KB heeft even als andere jaren goed samengewerkt met het CDV. Zij hebben o.a. een groot aandeel
gehad bij de Winterwandeling.
 Ook heeft Klarenbeeks Belang diverse bijeenkomsten bijgewoond.
5. Jaarverslag penningmeester
De financiële stukken zijn 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. Erik merkt op dat er
geen opmerkingen zijn en bedankt de penningmeesters Bert Sneller en Bernard Boskamp voor hun
werkzaamheden.

6.Verslag van de kascontroleur.
De kascommissie bestaande uit Eef Brink en Henk Hurenkamp melden via een schriftelijke mededeling dat zij
de boekhouding in goede orde, de inkomsten en uitgaven correct geadministreerd en de begroting ruim
voldoende is nageleefd. De rapportage is overzichtelijk, correct en geeft een getrouw beeld van de details van
de gevoerde administratie. Hiermee wordt het financiële jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld. Henk
Hurenkamp en Rina Timmer worden benoemd tot kascommissie 2017.
7. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
Er zijn geen vragen vanuit de leden. Hierbij wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.
8. Bestuursverkiezing KB
Henk van Ittersum, Bert Sneller en Diny Boerkamp zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden op voordracht van
het bestuur herkozen. Applaus van het publiek in de zaal.
9. Vrijwilliger van het jaar 2015
Een vast onderdeel van onze jaarvergadering is het benoemen van een vrijwilliger van het jaar. Het staat
symbool voor vele andere vrijwilligers. Erik meldt dat dit jaar de keus is gevallen op Martin Buitenhuis.
Martin was voordat hij de Brandweer verliet vele jaren 2de bevelvoerder van het korps waar hij zich samen met
zijn collega’s vele malen ingezet heeft voor onze veiligheid. Martin ondersteund nog steeds Brandweer
Klarenbeek. Verder is hij is ongeveer 5 jaar koster geweest in de RK Kerk. Samen met Tonny van het Loo is hij
beheerder van de begraafplaats Het Heidepark. Voor sportclub Klarenbeek heeft hij zich o.a. ingezet als leider
en grensrechter en is nu nog actief als consul. Martin is sinds begin van dit jaar samen met Henk Hurenkamp
beheerder van Het Boshuis. Naast al dit zichtbare werk is er nog een minder zichtbare kant, maar vaak nog
persoonlijker. Martin helpt vrienden, buren en familie tijdens mooie momenten maar zeker ook op moeilijke
momenten in hun leven. Naast Martin staat natuurlijk Gerda. Martin ontvangt een bokaal en een mooie bos
bloemen.
10. Waar is Klarenbeeks Belang op dit moment mee bezig?
 De Nieuwe Zweep, Dennenlust en Windmolenpark nabij de Maten
 Uitbreiding A1 en aanpassing kanaal route (Dieren -> A1)
 Verkeersveiligheid (Hoofdweg, Hessenallee en rondom beide scholen)
 Leefbaarheid en de woonbehoefte voor de komende jaren
 Renovatie oorlogsmonument en 4 mei herdenking
 Klompenpad / camera’s station / verlichting tussen NS station en dorpskern
 Eerste verkennend gesprek glasvezel buitengebied (volgende bestuursvergadering)
 Eerste verkennend gesprek fiets verbinding Klarenbeek -> De Maten (datum onbekend)
 Diverse gesprekken met beide Gemeenten over “van alles” wat er leeft in een dorp
Erik vraagt aan de aanwezigen om via een kleine enquête de mening te geven over de DCP/BSC, de HC, CDV
en KB.
11. Presentatie Dorpscontactpersoon en Buurtsportcoach
Ingrid Wolters en Roy Zweverink presenteren via een filmpje de vele activiteiten die voor de komende tijd op het
programma staan en die de afgelopen tijd hebben plaats gevonden. Ze ontvangen een groot applaus van de
zaal. Ingrid doet een oproep aan de zaal om reacties op hun werkzaamheden en om nieuwe ideeën. Erik
bedankt ze voor de vele werkzaamheden die zij voor Klarenbeek uitvoeren.
12. Presentatie hulpcoördinator
Anja Boonzaaijer is vanaf oktober aangesteld als hulpcoördinator. Het is een initiatief van KB en de
Dorpscontactpersonen in samenwerking met de gemeenten Voorst en Apeldoorn. Zij fungeert als een
aanspreekpunt voor inwoners van Klarenbeek met een ondersteunings- of hulpvraag op gebied van Zorg en
Welzijn. De vele veranderingen in de Zorg, de vele verschillende instanties en dat Klarenbeek onder twee
gemeenten valt maakt het extra complex. Anja wordt ook door professionele instanties benaderd voor een
ondersteuningsvraag. Door het coördineren van hulp hoopt Anja de mensen op weg te kunnen helpen om hun
zelfredzaamheid te vergroten en het versterken van de inzet van de sociale omgeving. Klarenbeek heeft zo een
aanspreekpunt en een telefoonnummer waar men met een hulpvraag terecht kan.
13. Presentatie Samobiel
Roy Zweverink en Victor Wollaert presenteren Samobiel. Samobiel is een nieuwe vervoersoplossing voor kernen
waarbij de kosten betaalbaar worden gehouden. Het doel is dat je als dorpsgenoten gemakkelijk met een
eenvoudig te gebruiken website die vraag naar aanbod van ritten vanuit een dorp bij elkaar brengt. Lokale
beheerders (Roy Zweverink en nog enkele vrijwilligers) beheren de website. Zij stellen het netwerk van
stopplaatsen, routes en de geografische grenzen vast. Het zal gaan om vanuit de postcodegebieden 7381 en
7382 te vertrekken. Het wordt door de gemeente Voorst gezien als een burgerinitiatief van Klarenbeek. Het
initiatief wordt door de gemeente Voorst gefinancierd voor een pilotfase van 2 jaar.
De planning is om op 18 mei 2016 tijdens een inloopochtend in het MFC live te gaan met Samobiel.

14. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
15. Lezing door de heer Jan Terlouw.
De heer Terlouw vertelde over het ontstane klimaatprobleem en de mogelijke oplossingsrichtingen. Zijn verhaal
ging over de hoofdrolspelers met betrekking tot het klimaatprobleem, namelijk de wetenschap, de politiek en de
burgers. De kern van zijn betoog was dat “Duurzame energie gebruiken is technisch eenvoudig”. De heer
Terlouw wist iedereen te boeien met zijn verhaal. Een ingewikkelde materie werd op een begrijpelijke manier uit
gelegd. Een mooie opmerking was: “zorg dat je de wereld beter achterlaat dan dat je hem aangetroffen hebt”.
Erik Neuteboom bedankt de heer Terlouw voor de indrukwekkende lezing.
Er werd onder het genot van een drankje gezellig nagepraat.
Klarenbeek, 7 april 2016

