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

Notulen van de jaarvergadering van Klarenbeeks Belang (KB)
gehouden op 29 maart 2018 om 20.00 uur in het MFC, Bosweg 14.
Aanwezig namens het bestuur: Erik Neuteboom, Tonnie Brugman, Henk van Ittersum, Wyno Harmelink, Bert
Sneller, Martine Hoek en Diny Boerkamp.
Afgemeld hebben zich: diverse politieke partijen in verband met installatie van de nieuwe Gemeenteraden.
De beide wijkagenten; Wilco Jansen en Cengiz Kara.
Aanwezig publiek: ongeveer 60 personen. Aanwezige pers: Margo Halfwerk voor het Voorster Nieuws.
1. Opening
De voorzitter, Erik Neuteboom, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. We hebben
een bijzondere vergadering want KB bestaat deze maand 40 jaar. Er wordt op koffie met gebak getrakteerd.
Speciaal welkom aan de afgevaardigden van de beide gemeenten, Steven Gerritsen en Bas van de Hoogen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn enkele afmeldingen. Het verslag van de kascommissie wordt behandeld bij punt 6.
3. Notulen jaarvergadering van 29-03-2017
De notulen 2017 zijn 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. De voorzitter vraagt of
er opmerkingen zijn. Die zijn er niet. De notulen worden daarna ongewijzigd goedgekeurd. Met dank aan de
secretaris.
4. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag 2017 is 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. Geen opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Diny haalt enkele punten uit het jaarverslag aan:
• Het krot Dennenlust is gesloopt en opgeruimd. Er zijn bij KB nog geen concrete ontwikkelingen voor
dit perceel bekend.
• KB is blij met de aangebrachte verlichting langs de Elsbosweg en de Polderweg.
• Er zijn net als andere jaren diverse bijeenkomsten bijgewoond. Van RTG en PMA bij de gemeenten
tot bijeenkomsten over sociaal domein en Toekomstvisies.
• In 2017 is er weer prima samengewerkt met Marilou Pelgrim, Roy Zweverink en Anja Boonzaaijer.
Iedere maandelijkse bestuursvergadering bespreken we samen de actuele zaken en hun activiteiten.
U herinnert zich vast nog wel de avond van het Buurtmaken, 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
een 13 kilometer lang Klompenpad gerealiseerd.
• We hebben zowel de gemeente Apeldoorn als Voorst een pittige brief gestuurd waarin wij ons
ongenoegen hebben uitgesproken over de voorgenomen vliegroutes over Klarenbeek. Er is een
werkgroep “Lelygate Klarenbeek” opgericht deze wordt door KB van harte ondersteund.
• Er is gestart met de volgende fase van de woningbouw op het plan Grote Wetering.
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, Bernard Boskamp en Anka Lesner voor
hun werkzaamheden.
6.Verslag van de kascontroleur.
De kascommissie bestaande uit Rina Timmer en Theo Hendriks 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. Claire de Haan en Theo Hendriks worden benoemd tot kascommissie 2019.
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
Tonny Brugman en Wyno Harmelink zijn aftredend en herkiesbaar. Tonny en Wyno worden op voordracht
van het bestuur herbenoemd. Applaus van het publiek in de zaal.

9. Vrijwilliger van het jaar 2017
Ook dit jaar hebben we weer een vrijwilliger van het jaar kunnen vinden. Het blijft lastig om er één te
selecteren zonder anderen te kort te doen. Het aanbod is zo enorm groot in Klarenbeek. Een vrijwilliger die
vele uren belangeloos werkt voor Klarenbeek. Ondanks dat zijn gezondheid hem soms in de steek laat maakt
hij samen met zijn medevrijwilligers het mooi in Klarenbeek. Een aantal van zijn werkzaamheden zijn:
voorzitter van comité dorpsverfraaiing, het plaatsen van de ster op de molen met kerst, het plaatsen en
onderhouden van de vele mooie bloembakken verspreid over het dorp, mede organiseren van de
winterwandeling, onderhoud van de vlindertuin en maar liefst 25 jaar bestuurslid van comité dorpsverfraaiing.
Vorig jaar was Frits Dijk één van de grote trekkers van het prachtige Klompenpad door Klarenbeek.
10. Waar is Klarenbeeks Belang op dit moment mee bezig?
• Gebiedsvisie Beekbergsebroek (Windmolens nabij de Maten) We zijn blij voor de inwoners van het
gebied, dat de raad uiteindelijk in al haar wijsheid heeft besloten dat windmolens niet passen in de
Beekbergsebroek. We blijven de nieuwe ontwikkelingen volgen.
• Verbreding A1. We volgen de ontwikkelingen en proberen te voorkomen dat er nadelige effecten voor
Klarenbeek optreden in het bijzonder natuurlijk voor de direct aanwonenden. We beseffen ook dat onze
middelen hierin beperkt zijn. Tijdens de werkzaamheden die jaren duren verwachten we veel
sluipverkeer. Dit blijven we benoemen bij zowel gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat.
• Verkeersveiligheid (o.a. Klarenbeekseweg, Hessenallee, Broekstraat, Zutphensestraat)
Klarenbeekseweg:over de toekomstige in- en uitrit nieuwbouw Grote Wetering langs de brandweer
maken wij ons zorgen. Dit in combinatie met de uitrit van de brandweer en de school. We blijven
benoemen dat hier een veilige oplossing moet komen.
Hessenallee: in overleg met de bewoners, gemeente en Politie is er uiteindelijk een aanpassing aan de
weg gekomen.
Broekstraat; de gemeente Voorst zal in 2019 het eerste deel van de Broekstraat opnieuw gaan inrichten.
We hebben verzocht om de aanwonenden en KB te betrekken bij de plannen.
Zutphensestraat/weg: KB is naar een inloopavond geweest, er wordt in 2020 groot onderhoud
uitgevoerd. Er zijn verbeterpunten, zoals goede oversteekplaats en aandacht voor de kruising bij carpool
plaats / Bredenoord aangedragen.We hopen dat ze er iets mee doen.
• Fietspad en verlichting Elsbosweg: KB was in 2017 al blij met de snelle plaatsing van de verlichting langs
de Elsbosweg. Afgelopen januari werden we compleet verrast met de plannen rondom het fietspad.
Jarenlang hebben we er op gehamerd dat we een fietspad wilden. Nu lijkt het erop dat we eind van 2018
al over een deel van het pad kunnen fietsen. De gemeente Apeldoorn denkt dat eind 2019 het gehele
fietspad langs de Elsbosweg er ligt. Klarenbeek is hier erg blij mee!!
• Glasvezel buitengebied (vraagbundeling 23 april tot midden juli): Er lijkt beweging te komen in het
project. We hopen dat het Klarenbeek lukt om aan de 51% aansluitingen te komen in het buitengebied.
We zijn op zoek naar ambassadeurs die dit onderwerp in de buurten gaan promoten.
• Lelystad vliegroutes (werkgroep:; Klarenbeeks belang heeft ook veel contact met de werkgroep die de
gevolgen voor de laagvliegroutes van Lelystad probeert duidelijk te maken. We hebben er bewust voor
gekozen dit vanuit een werkgroep te doen om niet de andere zaken minder aandacht te geven.
Daarnaast is Klarenbeeks Belang geen actiegroep en hebben we gemeend op deze manier daar invulling
aan te geven. Op dit moment zijn de plannen een jaar uitgesteld, echter dit geeft geen enkele garantie.
Ook is er geen garantie dat als de laagvliegroutes er zijn deze na het opnieuw indelen van het luchtruim
ook weer verdwijnen. Vanaf juni 2017 heeft de werkgroep en de beide gemeenten al benadrukt bij het
ministerie dat Klarenbeek zwaar de klos is. Nu de nieuwe onderzoeken gereed zijn blijkt dit ook
overduidelijk. We krijgen het zelfde lawaai als direct bij het vliegveld! Ook heeft het ministerie ons
bevestigd dat het geluid van vliegveld Teuge, die een vergunning heeft voor 40.000 kleine vliegtuigen,
niet is meegenomen in de nieuwe berekeningen. Daarnaast is de actiegroep op dit moment in gesprek
met luchtverkeersleiding Nederland om de veiligheid te onderzoeken. Ze hebben gevraagd hoe de
veiligheid is van een in-en uitvliegende boeiing 747 en nog eens 40.000 kleine vliegtuigen op Teuge. Wilt
u op de hoogte gehouden worden, meld u dan aan via lelygateklarenbeek@gmail.com.
• Bestemmingsplan De Nieuwe Zweep
We hebben deze week nog contact gehad met de gemeente Apeldoorn over het bestemmingsplan. De
laatste versie wordt nu nog 1 keer goed nagekeken en aangeboden aan het college van B en W. Er
vanuit gaande dat die akkoord zijn komt het vermoedelijk in mei ter inzage. Daarnaast wil de gemeente
Apeldoorn ook weer een informatieavond houden voor de inwoners van Klarenbeek.
Op dit moment is er vanuit de gemeente geen bezwaar om binnen de huidige bestemming het café open
te doen. Wel moet de exploitant een drank-en horeca vergunning hebben en voldoen aan de milieu-en
geluidsnormen. Voor de grote zaal geldt hetzelfde, echter daar is onder andere veel muziek/geluid niet
mogelijk. Het parkeren wordt vermoedelijk ook anders geregeld als ooit besproken is. De kegelzaal (nu
ballenbak) zal worden gesloopt zodat het merendeel van de bezoekers kan parkeren op eigen terrein. Bij
grote feesten zal wel worden uitgeweken naar beschikbare parkeerplaatsen en uiteindelijk langs de weg.
11. Presentatie Dorpscontactpersoon en Buurtsportcoach
Marilou Pelgrim, 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 Roy meldt dat zowel hij als Marilou
stoppen met de functie van Dorpscontactpersoon. Ze hebben beiden een nieuwe baan.
12. Rondvraag
• Steven Gerritsen roept ambassadeurs van Glasvezel op om op 18-04-2018 bij het Boshuis om 19.30 uur
de informatieavond bij te wonen.
• Ans Huis in ‘t Veld vraagt of De Til eenrichtingsweg kan worden. Haar voorstel is om bij de lage
huisnummers De Til in te rijden en die via de Propeller te verlaten.
• Theo Dijkhof merkt op dat de subsidie bijdragen voor Klarenbeeks Belang van de gemeente Voorst
beduidend minder is als dat van Apeldoorn. Bas van de Hoogen geeft uitleg hoe het bedrag tot stand is
gekomen.
• Frits Dijk vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid van de kinderen die naar Twello fietsen. Het gaat
om de Goorweg en er kwam nadien nog een melding van de slechte/geen verlichting langs de
Withagenweg.
• Steven Gerritsen vraagt aandacht voor het project Kleur en Fleur. Eventuele plannen moet voor de
zomer worden ingediend. Frits zal dit oppakken. Actie Frits
• Steven Gerritsen kondigt het Crowdfunding fonds Apeldoorn aan.
• Miek Verheul vraagt om goede planning als in 2019 de Broekstraat opnieuw wordt ingericht. De
werkzaamheden die in 2017 zijn uitgevoerd duurden wel heel lang.
13.Gastspreker Henk Lubberding.
Henk Lubberding was als profwielrenner onderdeel van een hecht team, een groep gepassioneerde profs die
er voor elkaar waren als dat nodig was, die elkaar motiveerden, stimuleerden en uiteindelijk elkaar beter,
sterker en completer maakten. Als een geoliede machine beheersten zij in die tijd de koersen. Henk in zijn rol
van wegkapitein. Alles in dienst van het team. Als geen ander weet hij hoe belangrijk "Teambuilding" is voor
het behalen van succes. Geen wonder dus dat hij met "Teambuilding met Lubberding" een trend heeft gezet
die nu al meer dan 18 jaar zeer succesvol blijkt.
Klarenbeek, 29 maart 2018

