Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 30 maart 2009.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 24.
Mededelingen:
 Afmeldingen voor deze vergadering: Mevr. Hak, Mevr. H. Huiskamp, Dhr. R. Willems, Mevr. A. Willems, Dhr.
J. Udink, Mevr. A. Ensink, Mevr. A. Boon, Mevr. W. Nap, Dhr. J. Swennenhuis.
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig;
 Knipselkrant van Mevr. H. Huiskamp is ter inzage aanwezig.
2. Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 19 maart 2008
N.a.v. blz. 1: Dhr. Oosterveen moet zijn Dhr. Oosterveld. 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 2008
De voorzitter leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
5. Financieel overzicht van het jaar 2008
Er wordt een toelichting gegeven op de representatiekosten en jubilea: bijdrage bij opening Medisch Centrum en
bijdrage bij heropening Olde Schole.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Er is een mondeling verslag van de kascommissie (Dhr. Steenbergen en Dhr. kleiboer).
De kascommissie geeft aan de boeken te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. Hiermee ontvangt de
penningmeester decharge over het jaar 2008. Met dank aan inzet kascommissie.
Dhr. J. Kleiboer en Dhr. J. Oosterveld vormen de nieuwe kascommissie. Hein de Jong is de nieuwe reserve.
L. Steenbergen wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
7. Begroting voor het jaar 2009
Vanaf 2009 geeft de gemeente geen jaarlijkse bijdrage meer voor onderhoud aan de speeltuinen. Onderhoud kan
gewoon gepleegd worden, maar de rekeningen moeten dan worden ingediend bij de gemeente. Vandaar dat deze post
niet meer als inkomsten op de begroting 2009 voorkomt. Het gereserveerde bedrag aan speeltuinen staat nu als
uitgave gepland.
Dit jaar staan er meer uitgaven dan inkomsten begroot. Redenen: reservering bedrag voor 1050 jarig bestaan
Terwolde; en afboeking gereserveerde gelden voor speeltuinen.
Begroting wordt goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en wel herkiesbaar: Dhr. A. Kuipers en Mevr. W. Nap
Dhr. A. Kuipers en Mevr. W. Nap worden unaniem door de aanwezigen herkozen.
Dhrn. H. Panhuis en P. van Vlijmen worden door de voorzitter bedankt voor al hun werkzaamheden die zij voor
Dorpsbelangen uitvoeren en spreekt de hoop uit dat zij dit nog vele jaren zullen voortzetten.
9. Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Dorpsvisie Terwolde
De voorzitter geeft de historische ontwikkelingen weer middels een korte terugblik over het proces van de
laatste twee jaar. De samenstelling en vorming van de kerngroep gaf de start van het proces aan. Het betreft
moeilijke materie. Er is kritiek geweest op de informatievoorziening naar het dorp toe. Vanuit de kerngroep is
bewust summier omgesprongen met het geven van informatie. De fietstoer gaf een mooi beeld van Terwolde en
bepaalde het belang van stukken Terwolde die niet bebouwd mogen worden. Er zijn 5 modellen opgeleverd die
werden afgewezen en waarna weer opnieuw gestart moest worden. Vorig jaar is een presentatie van de fietstoer
gegeven. Een en ander heeft geresulteerd in een uitgangspuntennotitie. Dit is een belangrijk document voor de
toekomst en betreft de kwaliteit van de leefomgeving van Terwolde.
Er is ruim gediscussieerd over de hoeveelheid nieuw te bouwen woningen. 250 is volgens de kerngroep teveel.
Volgens bureau Bugel-Hajema en de kerngroep is 125 het maximum aantal. Hierover is nog steeds discussie.
De nieuwe woningen zijn niet alleen voor Terwoldenaren, maar voor de hele Stedendriehoek. In de periode
2015-2020 zal er een nieuw woningbehoeftenonderzoek uitgevoerd moeten worden.
In juni 2008 is het structuurbeeld gepresenteerd; dit is een zoekplan en nog steeds geen definitief plan. Veel
commentaar, ideeën en wensen zijn hierbij verzameld en beoordeeld en dit heeft geleid tot een aangepast
structuurplan.
Blijft de vraag: hoeveel woningen komen op welke plek? Dit wordt opnieuw bekeken door de gemeente. De
Wiek heeft veel protesten aangetekend en heeft zich uit de kernploeg terug getrokken. In februari 2009 is de
presentatie van de dorpsvisie voor Terwolde gehouden.
Conclusie: er is een goed proces doorlopen. Het totaalplaatje tot 2020/2030 is gemaakt en vormt een basis voor
de toekomst.

T.a.v. de school: de discussie over de locatie loopt nog. Stichting Archipel heeft nieuwe plannen gepresenteerd.
Hierbij zal de nieuwe school een grotere rol spelen in het dorpse leven door integratie met BSO, een bibliotheek,
etc. Nu moet gekeken worden naar de kosten. In september/oktober zal er een besluit genomen worden. Hierna
dient het bestemmingsplan aangepast te worden. Planning: in het nieuwe schooljaar in 2011 starten in nieuwe
school.
Hoe nu verder?
De zienswijze (bezwarentermijn) is gedurende 6 weken. De ingediende zienswijzen worden daarna verzameld
en besproken tussen gemeente en kernploeg. Rond de zomervakantie 2009 zal de gemeenteraad een besluit
nemen over de dan geldende dorpsvisie. Vervolgens moet B&W dit gaan uitvoeren; dit betekent aanpassen van
bestemmingsplannen (met wederom een bezwaartermijn). De kernploeg houdt dan op te bestaan.
Vanuit de vergadering wordt de relatie aangegeven naar de ontwikkelingen / uitbreidingen van vliegveld Teuge.
Dit zal eerst intern in het bestuur besproken worden. Gemeente Voorst is aandeelhouder van vliegveld Teuge. Er
is een Vereniging Platform vlieghinder Teuge opgericht.
PAUZE: 20.00 – 20.20 MET CONSUMPTIE VAN DB
B: Verkeersveiligheid N792
Annemarie de Waard geeft op verzoek van het bestuur een presentatie over de ontwikkelingen in het overleg
tussen inwoners van het dorp, vereniging Dorpsbelangen, gemeente Voorst en provincie Gelderland t.a.v. de
verkeersveiligheid van de N792 (Dorpsstraat en Twelloseweg). Het gevoel van onveiligheid was aanleiding om
dit overleg te starten. Basis was een handtekeningenactie met foto’s en beschrijvingen van onveilige situaties. In
oktober 2008 is het eerste overleg gevoerd en als gevolg daarvan zijn snelheidsmetingen gehouden. In februari
2009 was het vervolgoverleg. Hierbij ontstonden, mede door het gebruik van onjuiste cijfers,
“onderbuikgevoelens”. Dit zal in april besproken worden met de provincie. Daarna zullen alternatieve
oplossingen door de provincie aangedragen worden. Wordt vervolgd.
C: 1050 jaar Terwolde in 2010.
De voorzitter van de Stichting 1050 jaar Terwolde geeft aan de hand van de nieuwe site
(www.1050jaarterwolde.net) een overzicht van alle lopende zaken en de jaarplanning 2010. Evert Kluin en
Anny Berenschot dragen het nieuwe volkslied voor. Applaus.
Evert Kluin draagt het nieuwe wapen van Terwolde over aan de voorzitter Andries Kuipers met de opdracht er
een goede plek in d’ Olde Schole voor te zoeken. Evert belooft dit gratis levenslang te zullen onderhouden.
D: Wandelwerkgroep.
Geen voortgang.
E: Zwerfvuilactie.
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de organisatoren van deze geslaagde actie.
F: Zorgcentrum.
De voorzitter geeft aan dat dit centrum een goede zaak is voor Terwolde. Het consultatiebureau zit niet in dit
Zorgcentrum. Dit is niet conform de oorspronkelijke plannen. Terwolde is een dorp met zorgfunctie. Vanuit die
visie moet het consultatiebureau terugkomen. Dit is in bespreking met wethouder Mevr. Vos. Een alternatief
voor het consultatiebureau zou kunnen zijn als onderdeel van de nieuwe school.
G: Plannen voor 2009.
De voorzitter geeft aan dat dit jaar extra aandacht geschonken zal worden aan de verkeersveiligheid; het
afronden van de dorpsvisie; het verder voorbereiden van alle activiteiten in het kader van 1050 jaar Terwolde en
een actie om 100% van alle Terwoldenaren lid te maken van de Vereniging Dorpsbelangen.
10. Rondvraag
 Dhr. S. Kamphuis: Veel overlast van hondenpoep. Er is geen gemeentelijke verordening hierover van kracht. Dit
punt zal enerzijds worden aangekaart bij het kernenbeheerteam; anderzijds is dit een stukje opvoeding van
hondenbezitters.
 Dhr. S. Kamphuis: De bank aan de hoek Molenweg / Everwijnstraat is verdwenen. Dorpsbelangen zal dit verder
uitzoeken.
 Dhr. H. de Jong: Is de mogelijkheid aanwezig om een brievenbus bij de Rabobank te krijgen? Dorpsbelangen
zal dit verder uitzoeken.
 Mevr. C. Swennenhuis: Kan het fietspad aan de Zeedijk verbeterd worden? Dit is onderdeel van de
besprekingen tussen de gemeente en Dhr. Ruiterberg. Dorpsbelangen zal de ontwikkeling volgen.
11. Sluiting
De voorzitter is blij met de vele vrijwilligers en benut dit moment om hen te bedanken voor hun vele werk.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders

