Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 13 maart 2006.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 32
Mededelingen:
 Afzeggingen: Mevr. E. Spekreyse, Mevr. H. Huiskamp, Dhr. J. Oosterveld, Mevr. J. Swennehuis;
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig;
 Aan informatiemateriaal is aanwezig: knipselkrant (verzameld door H. Huiskamp), waarvoor onze dank; De
verschillende dorpsvisies van de gemeente Voorst in het kader van het Leefbaarheidspoor;
 Ondanks het geringe aantal aanwezigen zal er geen schorsing plaatsvinden, maar wordt de vergadering
voortgezet.
2. Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 21 maart 2005
Betreffende punt 9 (Vereniging Kleine Kernen: wij zijn opnieuw lid geworden van deze vereniging; we hopen hier
in de toekomst regelmatig hulp, ondersteuning en advies te kunnen verkrijgen).
Verder geen opmerkingen of vragen. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Als ingekomen stukken zijn alleen de afmeldingen voor vanavond aan te merken.
4. Jaarverslag 2005
De aanwezige leden krijgen in een korte leespauze de gelegenheid het verslag door te nemen. Behalve de
opmerking dat er twee keer vermeld staat dat we ons 25-jarig jubileum gevierd hebben, zijn er geen opmerkingen.
De opmerking zal aangepast worden in het jaarverslag. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
5. Financieel overzicht van het jaar 2005
Dhr. Tiemens informeert naar de besteding van € 1.000,-- als Cadeau d'olde Schole. Na de toelichting dat dit geld
de bijdrage voor de aanschaf van een beamer betrof zijn er geen verdere vragen of opmerkingen.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Er is een uitgebreid verslag van de kascommissie (Dhr. Wiegers en Dhr. Nijhof).
De kascommissie geeft aan de boeken te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. Hiermee ontvangt
de penningmeester decharge over het jaar 2005. Met dank aan inzet kascommissie.
H. Elizen en W. Wiegers vormen de nieuwe kascommissie. L. Steenbergen is reserve. P. Nijhof wordt door de
voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
7. Begroting voor het jaar 2006
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting.
Op de vraag of er volgend jaar weer een nieuwe kerstverlichting aangeschaft gaat worden, wordt positief
gereageerd. Dit jaar zal de nieuwe kerstverlichting aan de andere zijde van de kerk aangeschaft worden. Er is een
vraag over de kosten van de nieuwsbrief Eur. 1.000,--. Na uitleg over de kosten en de bijdrage van de sponsoring
zijn er verder geen vragen of onduidelijkheden meer. Begroting wordt goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: voorzitter A. Kuipers.
Voorgedragen als nieuw bestuurslid: W. Nap
Onze voorzitter wordt unaniem door de aanwezigen herkozen.
Mevr. W. Nap wordt door de aanwezigen unaniem gekozen als nieuw bestuurslid. W. Nap zal zich in eerste
instantie gaan richten op het regelmatig uitbrengen van de nieuwsbrief.
In de statuten staat vermeld dat het bestuur moet bestaan uit minimaal 7 personen. Momenteel bestaat het bestuur
uit 6 leden met ondersteuning van Henk Panhuis en diverse vrijwilligers en werkgroepen (zwerfvuilactie; website;
wandelpaden; speeltuinen; banken, bloembakken). De voorzitter vraagt en krijgt de toestemming om met de
huidige onderbezetting van het bestuur toch door te gaan.
PAUZE: 20.15 – 20.30 MET CONSUMPTIE VAN DB
9.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
Beamer
De beamer (ons cadeau aan het dorp) is er nog niet. De voorzitter licht toe, dat er waarschijnlijk wel al een
aangeschaft is. E.e.a. hangt samen met de problematiek in het bestuur van de AST inzake opvolging.
Automatische incasso.
De penningmeester geeft aan dat de actie voorspoedig loopt. Nog slechts 45 leden hebben niet gereageerd.
Ruimtelijk spoor Terwolde.
In oktober 2005 is de dorpsschouw geweest. De voorzitter geeft aan hoe e.e.a. destijds verlopen is. De resultaten
van deze dorpsschouw, inclusief de daarop volgende inspreekavond liggen ter inzage. Als vereniging
Dorpsbelangen Terwolde is er voorafgaand aan de dorpsschouw een informatieavond geweest voor alle
verenigingen in Terwolde.

Bij dit overleg is besloten dat er 1 keer per jaar een algemene informatieavond georganiseerd zal worden voor alle
verenigingen van Terwolde om samen allerlei ontwikkelingen te bespreken. Het concrete resultaat van die avond
was de samenstelling van de lijst met sleutelfiguren (de personen die namens het dorp de dorpsschouw hebben
begeleid). Ook is er een boekje gemaakt. Het verslag betreffende het leefbaarheidspoor in Terwolde is klaar
(voorzieningen, veiligheid, woningbouw). Nu verder met het ruimtelijk spoor.
Dhr. Wolters geeft aan dat een toename van het aantal bewoners in Terwolde niet 1:1 opgaat met een toename in
voorzieningen. Er is nu een duidelijk gebrek aan een goede verbinding met Openbaar Vervoer tussen Terwolde en
Twello. Vorig jaar heeft er een artikel in de krant gestaan betreffende nieuwe Openbaar Vervoer voorzieningen
tussen Terwolde en Twello. Zodra dit duidelijk is en breder gecommuniceerd mag worden zal er wellicht een extra
algemene informatieavond hieromtrent georganiseerd worden door Dorpsbelangen.
De voorzitter geeft aan dat het aantal inwoners gerelateerd is aan het aantal voorzieningen.
In het plan Stedendriehoek 2030 zijn wel degelijk nieuwbouwplannen voor Terwolde voorzien. Dit is ook
besproken bij de dorpsschouw en de algemene informatieavond. Mogelijke locaties: achter Molenweg-West;
overkant Schotanusstraat; bij Wijkse weg. uitgangspunt: géén lintbebouwing.
Overige ontwikkelingen:
- 3e IJsselbrug. De meningen hieromtrent lopen erg uiteen. De meeste aanwezigen gaan ervan uit dat deze er komt;
- 3000 nieuwe woningen die door Deventer gebouwd gaan worden ergens aan deze kant van de IJssel (bij Wijkse
weg?)
De vraag die ons bezig houdt: Als we dit niet willen, is B&W van Voorst dan sterk genoeg om tegen Deventer in te
gaan? Tegen de plannen van de Stedendriehoek? Tegen Den Haag?
Werkgroep wandelpaden
De werkgroep wandelpaden heeft i.v.m. afwezigheid van de leden een verslag gemaakt van de voortgang, plannen,
problemen, etc. De voorzitter leest het verslag voor.
Er blijft altijd een spanning tussen de vrijheid van wandelen enerzijds en de kwetsbaarheid van de natuur
anderzijds. Vanuit de vergadering het advies: houdt hier goed rekening mee.
Werkgroep Website.
Technisch blijkt e.e.a. moeilijker dan verwacht. De vraag aan de aanwezigen: Wie kan zelf, of wie kent iemand die
ons hiermee kan helpen?
Overig.
 Ons 25-jarig jubileum: het was een geslaagd feest; een goed bezochte receptie, mede door de
samenwerking met OKV.
 Gezondheidscentrum: er is in 2005 een informatieavond georganiseerd in Dorpszicht. De Stichting ELS
(onderdeel van Salland verzekeringen) is nu de hoofdhuurder. Dit geeft meer garanties voor een bezetting
met praktiserend medische instanties. Er is nog steeds geen duidelijk zicht op wie nu de uiteindelijke
huurders zullen zijn. De Stichting ELS heeft als rol: bepalen wie er wel of niet als huurder in mag komen.
 Herinrichting Wolterkampsweg. Er is onrust ontstaan bij de huidige bewoners. De verhuurder (Goed
Wonen) heeft de huidige bewoners bezocht en toelichtingen gegeven. Dorpsbelangen zal dit proces blijven
volgen en bewaken en eventuele overlegvormen faciliteren. Op korte termijn zal er door Dorpsbelangen
een brief naar Goed Wonen gestuurd worden om de onrust kenbaar te maken en overleg te plannen.
 Paal De Worp: deze gaat niet door; wel een stoplicht. Hiermee hebben we bereikt dat de verbinding met
Deventer behouden blijft. Er zal wel meer sluipverkeer ontstaan op de Twelloseweg, maar dit zal niet
leiden tot een overschrijding van het maximum aantal toegestane voertuigen voor die weg.
10. Rondvraag
 C. Swennehuis: Onderhoud fietspaden (o.a. schelpenpad en Wellerweg). Dit is besproken in het
kernenbeheerteam. De gemeente is er mee bezig. Ten aanzien van de langetermijnplanning: meer fietspaden is
een goed antwoord.
 A. Roetert: In 2010 zal Terwolde het 1050-jarig bestaan kunnen vieren. Het oudste document over Terwolde is
van het jaar 960 (inf. van J. Lubberts). Gaan we daar aandacht aan schenken? Dit punt zal als agendapunt
opgevoerd worden bij de eerstvolgende algemene informatievergadering met alle ondernemers (september).
 G. Wolters: De tegels (voetpad) bij de Rabobank/ keus zijn allemaal kapot. We zullen de gemeente hiervan op
de hoogte stellen. Ook het asfalt op de Dorpsstraat is er slecht aan toe.
.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders

