Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 21 maart 2007.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 47
Mededelingen:
 Afmeldingen voor deze vergadering: Dhr. Udink, Dhr. H. Kamphuis, Mevr. E. kerkvliet, Dhr. W. Wiegers,
Dhr. H. Steenbergen, Dhr. P. v. Vlijmen, Dhr. Ooink, Dhr. A. Ordelman, Mevr. E. Ensink, Mevr. M. Rappel,
Mevr. E. Slijkhuis.
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig.
 Aanvullingen op de agenda: Onder agendapunt 10 worden toegevoegd:
o Het bezoek van de burgemeester aan Terwolde
o Spreektijd voor A. Nales van de Stichting Volksvermaak Terwolde.
o Afbraak huizen.
2. Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 13 maart 2006
J. Lubberts informeert naar de stand van zaken betreffende de fietspaden. Dit zal als onderwerp in de rondvraag
terugkomen.
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 2006
De aanwezige leden krijgen in een korte leespauze de gelegenheid het verslag door te nemen.
Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
5. Financieel overzicht van het jaar 2006
De contributie over het jaar 2006 is inmiddels via automatische incasso geïnd. In het najaar zal de contributie over
2007 geïnd worden. Er is een vraag over het geld van de speeltuinen: wel inkomsten; geen uitgaven. Er wordt de
toelichting gegeven dat DB het geld dat van de gemeente binnen komt voor beheer en onderhoud van de
speeltuinen bij DB in beheer is (als rechtspersoon). Dhr. Wolters informeert naar het beheer en onderhoud van de
speeltoestellen van de school. Dit beheer en onderhoud ligt bij de school.
Nogmaals wordt gevraagd aan degenen die nog per acceptgiro betalen om ook over te stappen op automatische
incasso. Geen verdere vragen of opmerkingen.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Er is een uitgebreid mondeling verslag van de kascommissie (Dhr. Wiegers en Dhr. Elizen).
De kascommissie geeft aan de boeken te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. Hiermee ontvangt
de penningmeester decharge over het jaar 2006. Met dank aan inzet kascommissie.
H. Elizen en L. Steenbergen vormen de nieuwe kascommissie. Johan Kleiboer is reserve. W. Wiegers wordt door
de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
7. Begroting voor het jaar 2007
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting.
Dit jaar staan er uitgaven voor de speeltuinen begroot (dit is standaard; achteraf is in het financieel overzicht te zien
of de begrote uitgaven inderdaad uitgevoerd zijn). Voor de nieuwsbrief is veel input nodig. We streven naar een
uitgave van een volledige nieuwsbrief: 2 keer per jaar en in dezelfde frequentie een kleine nieuwsbrief. Er zal
steeds meer informatie via de website ter beschikking gesteld worden.
Begroting wordt goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: I. Zwijnenberg.
Aftredend en wel herkiesbaar: G. Leenders en H. Wassink.
Voorgedragen als nieuw bestuurslid: I. Aarnink
Mevr. Zwijnenberg heeft aangegeven niet herkozen te willen worden. Ze zal in kleine kring afscheid nemen van het
bestuur. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet gedurende de laatste 8 jaar.
Dhrn. Leenders en Wassink worden unaniem door de aanwezigen herkozen.
Mevr. I. Aarnink wordt door de aanwezigen unaniem gekozen als nieuw bestuurslid.
Dhr. H. Panhuis wordt door de voorzitter bedankt voor al zijn werkzaamheden die hij voor Dorpsbelangen uitvoert
en spreekt de hoop uit dat hij dit nog vele jaren zal voortzetten.
PAUZE: 20.00 – 20.20 MET CONSUMPTIE VAN DB
9.

Presentatie nieuwe website van Terwolde.
De secretaris presenteert de vernieuwde website van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde. Deze is te vinden
onder www.terwolde.net. De vernieuwing is uitgevoerd door Dhr. P. van Vlijmen. De voorzitter spreekt namens
het bestuur zijn grote dank uit voor de vele uren die Dhr. v. Vlijmen hieraan besteed heeft met dit fraaie resultaat.

10. Onderwerpen ingebracht door het bestuur
Dorpsvisie:
De voorzitter memoreert allereerst de doelstelling van het opstellen van een dorpsvisie. Hierna worden de
ontwikkelingen van het laatste jaar besproken.
Deelname aan de Pilot is niet gelukt. De aangevoerde redenen voor deelname aan de Pilot (Terwolde is een
specifiek, uniek en complex dorp: ingeklemd tussen de IJssel, agrarisch gebied, natuurgebied; bestaande uit een
dorpskern, lintbebouwing en losse buurtschappen) waren niet voldoende om ons in de Pilot te krijgen.
Vervolg: we gaan samen met de gemeente Voorst een dorpsvisie opstellen.
Op 20 maart 2007 is het eerste overleg gevoerd tussen A. Kuipers en G. Leenders namens Dorpsbelangen en Mevr.
Anke Mensen (planologe bij gemeente Voorst) en Dhr. A. v.d. Berg (landschapsarchitect bij de firma BugelHajema die is ingehuurd door de gemeente Voorst).
Volgens de plannen zullen er in Terwolde tot het jaar 2030 240 tot 250 nieuwe woningen gebouwd worden. Dit is
een verdubbeling van de huidige dorpskern. Tot 2015 zal een eerste deel van 150 woningen gerealiseerd gaan
worden.
Terwolde wil in deze plannen duidelijk meepraten me mee beslissen.
Als dorp moeten we motiveren waarom we deze uitbreiding willen hebben (want Terwolde valt buiten het
zogenaamde “bundelingsgebied”). De gemeente Voorst wil Terwolde laten meegroeien. Dan komen de vragen naar
boven: waarom willen we die woningen, welke woningen, wanneer willen we ze hebben)?
Anke Mensen en Andries v.d. Berg (namens de gemeente Voorst) geven aan Terwolde niet als dorp met alle
specifieke wensen en eisen te kennen en willen graag een vertegenwoordiging vanuit Terwolde hebben om dit alles
in kaart te krijgen.
Deze samenwerking moet gericht zijn op vertrouwen naar elkaar toe; we moeten het SAMEN doen (dus geen
wantrouwen, hoewel dat er vanuit het verleden heel vaak geweest is).
Terwolde moet een groep “sleutelfiguren” samenstellen. Deze groep sleutelfiguren moet het dorp Terwolde zo
breed mogelijk vertegenwoordigen en zodoende, met voldoende draagvlak namens het hele dorp, dit plan te kunnen
uitwerken. De sleutelfiguren vertegenwoordigen het hele dorp en zullen uiteindelijk (eind 2007) de ontwikkelde
dorpsvisie aan de rest van het dorp presenteren als een gemeenschappelijk product van gemeente Voorst en
Terwolde.
De sleutelfiguren moeten ook kunnen accepteren dat bepaalde wensen niet gerealiseerd kunnen worden en soms
hun eigen wensen ten behoeve van het dorp opzij moeten zetten.
Het opstellen van de dorpsvisie wordt uitgevoerd volgens een standaard ontwerpprocedure voor dit soort zaken.
Het stappenplan wordt besproken en toegelicht.
Het stappenplan bestaat uit 4 onderdelen:
 Probleemdefinitie: wat wil Terwolde; wat heeft Terwolde; wat is nodig voor Terwolde?
 Ruimtelijke analyse: wat vindt Terwolde ervan?
 Ruimtelijk structuurbeleid: Wat wil Terwolde ermee en waar willen ze dat hebben?
 Dorpsvisie: het eindplaatje.
Het gehele proces moet dit jaar afgerond zijn. De dorpsvisie vormt de basis voor het bestemmingsplan. Daarna
komt nog de standaard bezwarenprocedure en daarna kan een start gemaakt worden met de bouw.
Voor de sleutelfiguren betekent dit veel werk (veel vergaderingen en terugkoppelingen naar de groep die ze
vertegenwoordigen). De groep sleutelfiguren zal uit ca. 10 personen bestaan en daarmee een brede
vertegenwoordiging van Terwolde vormen.
Hierna ontstaat een brede discussie n.a.v. vragen uit de zaal (J. Lubberts en H. Troost) of we niet beter zelf initiatief
kunnen nemen en het resultaat aanbieden aan de gemeente (vergelijk gevolgde werkwijze bij Tuindorp). Er wordt
niet zo geloofd in de openheid van de gemeente Voorst en het vermoeden wordt uitgesproken dat de gemeente de
plekken voor de nieuwe woningen allang gepland heeft.
De voorzitter geeft aan dat we het idee van het eigen initiatief wel overwogen hebben, maar dat tijdens het overleg
van 20 maart de openheid van de gemeente duidelijk naar voren was gekomen.
Het uitvoeren van een eigen route (zoals bij Tuindorp) heeft ook een aantal duidelijke risico’s: subsidies moeten
aangevraagd worden; kennis moet ingehuurd worden; wie gaat dat allemaal doen?
E. Horstman (wethouder gem. Voorst) geeft aan dat de gemeente wel 8 of 9 verschillende locaties in gedachten
heeft, maar duidelijk nog geen concrete plannen gevormd heeft. De gemeente heeft duidelijk behoefte aan de
inbreng vanuit Terwolde Zelf en wil deze dorpsvisie samen met Terwolde opstellen. De gemeente wil dit graag
“van onderop” gerealiseerd krijgen.
Na een brede discussie wordt middels een stemming de mening van alle aanwezigen gevraagd.
Resultaat van de stemming: 45 aanwezigen (inclusief bestuursleden) willen samen met de gemeente en een
sleutelgroep de dorpsvisie uitwerken. (Geen tegenstemmers; dus 2 onthoudingen) Dit op basis van vertrouwen in de
samenwerking tussen Terwolde en de gemeente Voorst.

Als kritische kanttekening wordt aangegeven: we houden de gemeente in de gaten en we houden de mooie stukjes
van Terwolde in de gaten.
Door de goedkeuring van het Plan van Aanpak (het besproken stappenplan) heeft de politiek zich al akkoord
verklaard met deze werkwijze.
De plannen van de Veluwe (overkoepelend) zullen meespelen bij het opstellen van de dorpsvisie en moeten zeker
bekeken worden. (H. Panhuis).
T. Leurink We moeten gaan voor een lichte woninggroei per jaar en geen grote projecten in een keer.
Samenstelling groep sleutelfiguren:
Samen met alle aanwezigen wordt voorgesteld om de groep sleutelfiguren samen te stellen uit vertegenwoordigers
van: Dorpsbelangen; Sportvereniging; Ondernemersvereniging; de school; de bedrijven; de accommodatiestichting
(namens alle huurders); kennis; Oud-Terwoldenaren; Nieuw-Terwoldenaren; De Wiek, Landbouworganisatie;
Muziek; Kerk; Jeugd; vrouwen van Nu.
Het koppelen van namen aan deze vertegenwoordiging zal door de voorzitter uitgevoerd worden. Via de website en
de nieuwsbrief zullen de mensen uit Terwolde van de voortgang op de hoogte gehouden worden.
Automatische incasso.
Is reeds besproken bij de financiële overzichten.
Werkgroep wandelpaden
Het nieuwe wandelpad aan de Zeedijk is nog niet rond; er loopt momenteel een onderzoek omtrent de status van
een deel van de weg. Een groot deel van het pad is klaar.
Het wandelpad “De Mijntjes” is onderhanden.
Het pad langs de Deventerweg: dit is onderhanden bij de gemeente. De onderhandelingen lopen nog.
Werkgroep Website.
Gevraagd wordt of er mensen zijn die foto’s willen maken en opsturen voor plaatsing op de website. Ook stukken
tekst (historie, lopende zaken) zijn welkom.
1050 jaar Terwolde in 2010.
Er is een kopie van de overdrachtsakte uit 960 achterhaald waarin de bisschop van het klooster in Maagdenburg de
eigenaar wordt van De Beurze. Hiermee is deze oudste geschreven tekst over Terwolde tot ontstaansakte van
Terwolde gepromoveerd en bestaat Terwolde in 2010 werkelijk 1050 jaar.
Vorig jaar oktober is een uitvraag gedaan aan alle verenigingen om ideeën en deelname aan de organisatie te
vragen. Vele verenigingen hebben gereageerd en veel ideeën zijn al binnen.
Hoe gaan we dit nu oppakken?
Vanuit Dorpsbelangen zal een stuurgroep “1050-jaar Terwolde” worden opgericht. Deze stuurgroep moet de
contacten met alle verenigingen gaan leggen en een overkoepelend zicht houden op de uitwerking van alle ideeën
en planningen.
Deze stuurgroep moet in de komende maanden gevormd worden.
Namens de speeltuinen wil Mevr. H. Klein-v.d. Beek hierin deelnemen.
Dhr. J. Lubberts wil niet zelf in de stuurgroep zitting nemen maar wel iedereen voorzien van kennis en historisch
materiaal.
Ideeën om Terwolde in het Guinness Book of records te krijgen worden aangedragen.(langste ontbijttafel; grootste
barbecue).
T.g.v. dit lustrum moet er ook een jubileum uitgave van de Nieuwsbrief komen.
Bezoek burgemeester aan Terwolde.
Op 20 april 2007 zal burgemeester J. Penninx een kennismakingsbezoek aan Terwolde brengen. Een concept
programma wordt besproken (bij goed weer op fiets door Terwolde; bij slecht weer in een busje). Een en ander
zoals bij de dorpsschouw. Daarna een receptie voor de bewoners van Terwolde.
Contact opnemen met muziekvereniging (serenade); kerk.
Stichting Volksvermaak Terwolde (SVT).
Arjan Nales (al 8 jaar voorzitter) geeft aan dat de SVT dit jaar voor de 40e keer de kermis organiseert. Tot nu toe
zorgde de muziekvereniging telkens voor vrijwilligers voor de kermis en ontvingen dan ook een deel van het
financiële overschot. Dit jaar wordt de vaste combinatie met de muziekvereniging losgelaten omdat bleek dat er
steeds meer niet-muzikanten als vrijwilligers gevraagd werden. De SVT wil graag het hele dorp bij de kermis
betrekken en niet alleen de muziekvereniging. Dit betekent dat het financiële overschot van de kermis dan ook
terug moet vloeien naar het dorp als geheel. Dit kan een bijdrage zijn voor een speeltuin, een stukje bijdrage voor

restauratie in de kerk, een instrument voor de muziekvereniging, iets voor de sportvereniging, etc. Het overschot is
een variabel bedrag.
Arjan vraagt of de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde, als onafhankelijke vereniging die zich inzet voor de hele
dorpsgemeenschap zou willen helpen om de wensen vanuit het dorp te “verzamelen” om zodoende het financieel
overschot zo goed mogelijk over alle “goede doelen” binnen de Terwoldse gemeenschap te kunnen verdelen.
- Rouleren van doelgroep is een optie: het ene jaar de voetbalclub; het volgende jaar de muziekvereniging; het
derde jaar de school; etc. Dit betekent dan wel dat elke club of vereniging eens in de 20 of 30 jaar aan de beurt
is.
- Het Oranjecomité zou hierbij kunnen helpen. Dit is immers ook een vereniging die voor en namens het hele
dorp functioneert.
- Zijn er nog andere ideeën? Graag doorgeven aan Arjan Nales of via www.kermisterwolde.nl
- Het 1050-jarig feest van Terwolde is een idee waar een bijdrage naar toe kan gaan.

11. Rondvraag
 Dhrn. J. Lubberts en E. Gerrits: Wil DB bij de Monumentencommissie van de gemeente Voorst navragen of
het mogelijk is een rijtje van de huizen die gepland zijn te slopen, te laten staan als voorbeeld van de eerste
naoorlogse woningen, die zo typerend het gezicht van Terwolde bepalen? DB zal hierin actie ondernemen.
 Dhr. J. Lubberts: voortgang van de fietspaden. Het fietspad richting Vaassen wordt momenteel opgestart en zal
in de loop van dit jaar gerealiseerd worden.
 Dhr. J. Lubberts: Eigenlijk is er op deze avond teveel informatie voor een avond geweest. Is de mogelijkheid
aanwezig om de jaarvergadering te spreiden over meerdere avonden (met bijv. een spreker over een bepaald
onderwerp) en dan telkens de voortgang van de lopende zaken bespreken. Ook de mogelijkheid om de
nieuwsbrief te combineren met andere verenigingen wordt weer ter discussie gesteld. DB zal dit intern
bespreken.
 Dhr. Udink (schriftelijk vraag ingediend): wil graag aandacht voor de groenvoorziening bij de molen. DB geeft
aan dat dit een continue punt van aandacht is, maar zal dit de komende tijd extra in de gaten houden.
 Mevr. H. Huiskamp: Het gevaar van het oversteken bij de Matanze (Deventerweg / Twelloseweg). Dit punt zal
besproken worden met het kernenbeheerteam.
 Mevr. A. Klein – Nulent: Een vraag vanuit de OVT: Kan er aan de Bandijk / Kolkweg een bordje geplaatst
worden met verwijzing naar de ondernemingen in het dorpscentrum; in de sfeer van de toeristische bordjes, of
anders conform de evenementenladder? Dit zal besproken worden met het kernenbeheerteam.
 Mevr. G. Hak: Zwerfvuilactie: Ouders moeten meehelpen met deze Aktie. Het is een verantwoordelijkheid van
iedereen. Geef zelf het goede voorbeeld. Plaats telkens een stuk in de nieuwsbrief. De vuilnisbakken komen na
de winterperiode te laat terug. Het probleem blijft: hoe organiseer je dit zelf opruimen door alle bewoners?
(Idee: vangnet plaatsen? Dit zal besproken worden met het kernenbeheerteam). Het sneller legen van de
prullenbakken bij de muziektent: Hiervoor zal Dhr. Stormink benaderd worden (door Mevr. A. Boon).
 Mevr. M. Bosman: Wie wil het onderhoud van de bloembakken in het dorp overnemen?
 Mevr. M. Bosman: De zwerfvuilactie gaat dit jaar weer niet door (kinderen hebben er geen tijd voor; het is te
gevaarlijk?) Er is behoefte aan een gesprek met de school. Mevr. W. Nap zal e.e.a. bespreken met Mevr. M.
Rappel (hoofd v.d. school).
 Mevr. A. Roetert: Het hekwerk rondom de school is erg slecht. Het metselwerk is al in onderhoud genomen
door de gemeente. Verder veel last van hondenpoep rondom de school. Het verzoek aan DB: hierover iets
schrijven in de volgende nieuwsbrief. Dit zal meegenomen worden.
 Mevr. E. v. Andel: De onveiligheid van de Wijkseweg zou verminderd kunnen worden als er niet meer aan
beide zijden geparkeerd mag worden. Dit zal met het kernenbeheerteam besproken worden.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders

