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

Notulen van de jaarvergadering van Klarenbeeks Belang (KB) 2016
gehouden op 29 maart 2017 om 20.00 uur bij BBA pumps, Zutphenseweg 242.
Aanwezig namens het bestuur: Erik Neuteboom, Tonnie Brugman, Henk van Ittersum, Wyno Harmelink, Bert
Sneller, Sandra Hilbrands en Diny Boerkamp.
Afgemeld hebben zich: Bas v.d. Hoogen, Cengiz Kara en Dorpsraad Beekbergen.
Afwezig: Wethouder Lagerweij
Aanwezig publiek: ongeveer 75 personen. Aanwezige pers: Bert Visser.
Aanwezig vanaf punt 10: Wilco Jansen, wijkagent gemeente Voorst
1. Opening
Voor het begin van de vergadering vragen we een kort moment van stilte om bij het overlijden van de oud
voorzitter Harrie Balster stil te staan.
De voorzitter, Erik Neuteboom, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is blij om te zien dat
er ieder jaar weer meer mensen op onze jaarvergadering komen. Speciaal welkom aan de afgevaardigden
van de beide gemeenten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn enkele afmeldingen. Verder geen mededelingen. Het verslag van de kascommissie wordt behandeld
bij punt 6.
3. Notulen jaarvergadering van 7-04-2016
De notulen 2016 zijn 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. De voorzitter vraagt of
er opmerkingen zijn. Die zijn er niet en dus worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd. Met dank aan de
secretaris.
4. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag 2016 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:
• De start van de woningbouw op het plan Grote Wetering.
• Het begin van de sloop van het krot Dennenlust.
• Klarenbeeks Belang heeft in 2016 herhaaldelijk contact gehad met de mensen van De A en het
• “Actiecomité Beekbergsebroek windmolens nee”. De A stelt namelijk voor om 3 windmolens te
plaatsen langs de A50.
• Er zijn net als andere jaren diverse bijeenkomsten bijgewoond. Van RTG en PMA bij de gemeenten
tot bijeenkomsten over snel internet.
• In 2016 weer prima samengewerkt met Ingrid Wolters, Roy Zweverink en Anja Boonzaaijer. Iedere
maandelijkse bestuursvergadering bespreken we samen de actuele zaken en hun activiteiten. U
herinnert zich vast nog wel “Zomer in Gelderland”, de winterwandeling en de goed verzorgde
inloopochtenden. Mensen met een zorgvraag weten Anja goed te vinden.
• Ook is er goed samengewerkt met het CDV. Naast de vaste activiteiten van het comité is er vorig jaar
gestart met de realisatie van een Klompenpad.
• Er zijn bijeenkomsten geweest met bewoners van de Hessenallee over de verkeersveiligheid aldaar.
• Veel informatie over 2016 heeft u ook al in de nieuwsbrieven kunnen lezen.
5. Jaarverslag penningmeester
De financiële stukken zijn 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. Erik meldt 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 Rina Timmer en Henk Hurenkamp melden via een schriftelijke mededeling
dat zij de boekhouding in goede orde hebben aangetroffen, de inkomsten en uitgaven correct
geadministreerd waren 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 Theo Hendriks worden benoemd tot
kascommissie 2018.

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
Sandra Hilbrands is aftredend en niet herkiesbaar. Sandra wordt bedankt voor haar werkzaamheden van 3
jaar bestuurslid. Martine Hoek wordt op voordracht van het bestuur benoemd. Applaus van het publiek in de
zaal. Martine zal zich presenteren via de website van Klarenbeeks belang en de Nieuwsbrief.
9. Vrijwilliger van het jaar 2016
Vorig jaar heeft Klarenbeeks Belang een oproep gedaan om vrijwilligers van het jaar aan te dragen vanuit het
dorp en dit is gelukt. Klarenbeeks Belang staat volledig achter de nominatie. We hebben een vrijwilliger die al
vele jaren veel klussen op zijn naam heeft staan: Theo Haagen.
Als vrijwilliger heeft hij al het elektra bij het Rode Kruis gebouw aangelegd. Bij het MFC heeft hij vele uren
meegewerkt aan het elektra werk binnen en buiten. Ook heeft hij de timmerlieden geholpen bij het MFC. Hij
werkt als vrijwilliger bij de Klussengroep op het RK kerkhof. Bij de nieuwe kapel op het kerkhof
heeft hij het elektra verzorgd. Bij het realiseren van het Boshuis heeft hij al het elektra werk op zich genomen
en meegewerkt met veel andere werkzaamheden. Bij storingen in gebouwen in Klarenbeek doe je nooit te
vergeefs een beroep op Theo. Hij is multifunctioneel inzetbaar. Hij heeft de familie Jansen voortgeholpen
toen zij voor hun kleinkinderen behuizing moesten realiseren. In het verleden werkte hij mee met het
technische gedeelte van de oecumenische kerkdienst van Radio Voorst. Deze werd verzorgd vanuit de RK
Kerk. Theo ontvangt een bokaal en zijn vrouw Toos een mooie bos bloemen.
Leuk om te melden is dat tijdens gesprekken met de beide gemeenten vaak door hen wordt benoemd
hoeveel Klarenbeek allemaal met vrijwilligers voor elkaar heeft gekregen en nog steeds krijgt.
10. Waar is Klarenbeeks Belang op dit moment mee bezig?
• Bestemmingsplan De Nieuwe Zweep
• Gebiedsvisie Beekbergsebroek (Windmolens nabij de Maten)
• Verbreding A1
• Aanpassing kanaal route (Dieren -> A1)
• Verkeersveiligheid (Hoofdweg, Hessenallee en rondom beide scholen)
• Verlichting Elsbosweg. Fietspad is in deze visie geen optie.
• Aanleg Klompenpad.
• Glasvezel buitengebied, verwachting 2019 en recent straalverbinding Wilp Achterhoek. De heer Paul
Jonkman meldt dat als men in een straal van 10 /15 km rondom de kern van Wilp Achterhoek woont
snel internet tot de mogelijkheden behoort. Er zijn 60 / 80 aanmeldingen nodig.
• Onderhoud en vervanging AED kasten en apparaten
• Veelvuldig contact met beide Gemeenten over dagelijkse zaken
• Dennenlust en woonbehoefte onderzoek (Wethouder A. Lagerweij is niet aanwezig om toelichting te
geven)
11. Presentatie Dorpscontactpersoon en Buurtsportcoach
Ingrid Wolters, Roy Zweverink en Anja Boonzaaijer presenteren via een filmpje de activiteiten van het
afgelopen jaar en die voor de komende tijd op het programma staan. De voorzitter bedankt ze voor hun
geweldige inzet. Dit wordt bevestigd door de zaal met een groot applaus.
12. Rondvraag
• De heer Wilco Jansen presenteert zich als wijkagent voor o.a. Klarenbeek. Er wordt nogmaals een
oproep gedaan om bij verdachte situaties contact op te nemen met de politie en aangifte te doen.
• De heer Miek Verheul vraagt naar de voortgang van de verlichting tussen het NS station en de
dorpskern en het plaatsen van camera´s op het station. De voorzitter meldt dat ProRail voor wat
betreft het plaatsen van camera´s de voorkeur geeft aan grote stations. Wat betreft de verlichting zal
men dit onderwerp meenemen als men groot onderhoud pleegt. Klarenbeeks Belang blijft het actief
volgen.
• De heer Theo Dijkhof en IJsseldalwonen melden dat er op 12 april 2017 om 16.00 uur een
presentatie in het MFC wordt gegeven over de 12 appartementen die worden gebouwd op de Grote
Wetering. Prijsklasse huurappartementen tussen de 590 en 650 euro per maand.
• De heer Frans Ganzevles vraagt aandacht voor het realiseren van een fietspad langs de Elsbosweg.
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp nog steeds actueel op onze agenda staat.
• Frits Dijk vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid van de kinderen die naar Twello fietsen.

13. Presentatie Johan Bruin van BBA pumps.
De heer Johan Bruin vertelt met passie over zijn bedrijf. BBA Pumps is al meer dan 60 jaar de
vooruitstrevende en innovatieve producent van mobiele pompsystemen voor diverse markten, zoals de

verhuur- en bronbemalingsmarkt en de grond-, weg- en waterbouw. BBA Pumps opereert vanuit
verkoopfilialen in Nederland, Tsjechië, Polen en de Verenigde Staten. Door voortdurende innovatie is BBA
Pumps het toonaangevende en vooruitstrevende bedrijf op het gebied van pomptechnologie.
Erik Neuteboom bedankt Johan Bruin voor zijn interessante presentatie. Er volgde nog een rondleiding en
daarna werd onder het genot van een drankje gezellig nagepraat.
Klarenbeek, 29 maar 2017

