Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 22 maart 2010.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 15. Er zijn weinig aanwezigen. Misschien door
de veelheid aan vergaderingen in het kader van 1050 jaar Terwolde.
Mededelingen:
 Afmeldingen voor deze vergadering: Dhr. en Mevr. Willems, Dhr. M. Nap, Dhr. J. Oosterveld, Dhr. H.
Kamphuis, Mevr. A. Boon, Mevr. G. van Weeszenberg.
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig;
 Speciaal woord van welkom voor Dhr. E. Horstman.
2. Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 30 maart 2009
De brievenbus bij de Rabobank is er toch gekomen. Misschien door het aandringen vanuit Dorpsbelangen? 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 2009
De voorzitter leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
5. Financieel overzicht van het jaar 2009
Er wordt een toelichting gegeven op de kosten door de voorzitter. Geen verdere vragen of opmerkingen.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Er is een mondeling verslag van de kascommissie; Dhr. Hein de Jong geeft namens de kascommissie aan de boeken
te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. Hiermee ontvangt de penningmeester decharge over het jaar
2009. Met dank aan inzet kascommissie.
Dhr. H. de Jong en Dhr. J. Oosterveld vormen de nieuwe kascommissie. Jan Udink is de nieuwe reserve.
Dhr. Kleiboer wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
7. Begroting voor het jaar 2010
Er wordt een toelichting gegeven op de begroting door de voorzitter.
De volgende vragen en opmerkingen worden verder besproken:
 kosten voor verzekering bij Univé: de gemeente Voorst heeft prima verzekering voor vrijwilligers. Er zal contact
worden opgenomen met Dhr. Krük (contactpersoon verzekeringen bij gemeente Voorst) om te bekijken of onze
eigen verzekering kan vervallen.
 Kosten lidmaatschap VVV: er wordt opnieuw voorgesteld om dit lidmaatschap te beëindigen. Alle leden
stemmen hiermee in.
 Kosten lidmaatschap VVK: vanuit het bestuur wordt aangegeven dat we hier wel voordelen van inzien. De
vergadering gaat akkoord met het aanhouden van dit lidmaatschap.
 Kosten 1050 jaar Terwolde: met de laatste toezegging van € 300,-- wordt een totaalbedrag van € 1.050,-- gevuld.
Mooi symbolisch bedrag; van het dorp, voor het dorp. De leden gaan hiermee akkoord. Geen verdere vragen of
opmerkingen. Hiermee wordt de begroting 2010 goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en wel herkiesbaar: Dhr. H. Wassink en Dhr. R. Leenders
Dhr. Henk Wassink en Dhr. Gerard Leenders worden unaniem door de aanwezigen herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. I. Aarnink
Mevr. Ingrid Aarnink wordt bedankt voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen drie jaar. Zij ontvangt van het
bestuur een pen en een bos bloemen.
PAUZE: 20.00 – 20.20 MET CONSUMPTIE VAN DB
9.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Dorpsvisie Terwolde
De voorzitter geeft de huidige stand van zaken weer:
- de dorpsvisie met amendementen is aangenomen en vastgesteld door de gemeenteraad. Een en ander is
duidelijk gecommuniceerd in de nieuwsbrief;
- Terugkijkend op het proces is er een tevreden gevoel; kijkend naar het eindresultaat is dit gevoel er niet.
- De Wiek is helemaal uit de dorpsvisie gehouden (tot nader order);
- Er zijn nu 125 woningen gepland tot het jaar 2030. Het tempo van bouwen zal wel meevallen gezien de
huidige markt;
- Het bestemmingsplan kan nu gevestigd worden. De gemeente regelt dit nu verder.
- Rafels:
o Basisschool: algemene mening: er moet iets gebeuren. Het financiële plaatje wordt nu in varianten
uitgewerkt.

o
o
o

Groenvoorziening: het groenplan (evenwicht huizen – groen) moet nog opgesteld worden. Hier
worden de burgers bij betrokken en dit wordt bespreekbaar gemaakt via Dorpsbelangen.
Recreatief gebruik van de omgeving: (bijv. fietspad lans grote weg). Dit zal stapsgewijs opgepakt
worden; luisterend naar suggesties vanuit het dorp. Er zijn nog geen concrete plannen.
Locatie nieuwbouw school: Indien er een nieuwe school komt, is de locatie nog onbekend. Er is
wel een voorkeur, zowel vanuit Stichting Archipel als vanuit het dorp, maar deze matchen niet. De
huidige plek heeft als nadeel: tijdelijk verhuizen naar noodlokalen, dit levert extra kosten op. De
huidige plek heeft als voordeel: past beter in de kern van Terwolde, met verbindingen naar
dorpshuis, gymzaal, bibliotheek. Dit is kostenbesparend.

B: Verkeers(on)veiligheid N792
Via de krant en nieuwsbrieven zijn de plannen voor het beter beveiligen van de N792 bekend gemaakt. Dit naar
aanleiding van gesprekken tussen bewoners van de Dorpsstraat en Twelloseweg, Vereniging Dorpsbelangen en
de provincie Gelderland over de gevoelens van onveiligheid. Objectief bekeken was de situatie veilig; subjectief
was dit niet het geval. De volgende aanpassingen zijn of worden op korte termijn doorgevoerd:
- verkeersgeleider t.h.v. bakkerij Lugtenberg aan de weilandzijde;
- bocht aan Deventerweg aanpassen. Dit is een gevaarlijk punt;
- actiever manier van snelheidshandhaving: meten en direct handhaven;
- voetgangersoversteekplaats aan de bocht Twelloseweg (zebra + borden)
- aanpassing versmalling in Twelloseweg.
C: 1050 jaar Terwolde in 2010.
De voorzitter van de Stichting 1050 jaar Terwolde geeft een overzicht van alle lopende en geplande activiteiten.
Hein de Jong verhaalt van zijn contacten met de bisschop van Maagdenburg en het kooroptreden in Terwolde.
Hij zal e.e.a. op papier zetten zodat dit in de nieuwsbrief geplaatst kan worden.
D: Wandelwerkgroep.
- Nieuw wandelpad Zeedijk – Twelloseweg – Zeedijk: gemeente en aanwonenden nog steeds in
onderhandeling. Dorpsbelangen bemiddelt hierin alleen maar.
- Wandelpad Deventerweg (t.o. Matanze): opnieuw bespreken met Fam. V. Weeghel.
- Discussie over pro’s en contra’s van wandelpaden betreffende: vernielingen aan omheiningen; loslopend
vee; aansprakelijkheid.
E: Zwerfvuilactie.
In 2010 is er geen zwerfvuilactie gepland door de drukke kalender van de school t.b.v. het 1050 jarig bestaan
van Terwolde. In 2011 zal de zwerfvuilactie weer ingepland worden. Hier komt de vraag naar voren of we niet
met de gemeente kunnen overleggen om de vuilnisbakken langs de weg eerder te plaatsen (na de winter).
F: Welkomstpakket nieuwe bewoners
De Ondernemersvereniging Terwolde en Dorpsbelangen willen gezamenlijk werken aan een welkomstpakket
voor nieuwe bewoners. Dit pakket zal bestaan uit een mand met producten en bonnen en een boekje met alle
verenigingen en groepen en bedrijven in en om Terwolde voorzien van een korte omschrijving. Dit moet goed
voorbereid worden. Ingang staat gepland voor 2011. De leden gaan akkoord met de inzet van Dorpsbelangen
hierbij.
G: Rectificatie Hanny Huiskamp
In tegenstelling tot eerdere berichten in de nieuwsbrief blijft Hanny dit werk gewoon voortzetten. Zij ontvangt
van de voorzitter een bos bloemen als dank en als verontschuldiging voor de foutieve berichtgeving.
10. Rondvraag
 Dhr. J. Udink: de rotonde aan de Vaassenseweg - Middendijk (afslag Nijbroek) is voor fietsers levensgevaarlijk.
Er is geen zicht. Bespreking in overleg met kernenbeheerteam.
 Dhr. H. Eijerkamp: informeert naar stand van zaken betreffende de huidige aftakeling van de molen. Er is
overleg tussen Dorpsbelangen, de gemeente en de Molenstichting. Contact met de Molenstichting is heel
moeilijk te leggen. De gemeente heeft geen geld voor het onderhoud van de molen. Dit onderhoud moet door de
Molenstichting uitgevoerd worden. Dorpsbelangen werkt samen met de gemeente aan een plan om dit op te
lossen. De gemeente wil hieraan meewerken. Een jurist van de gemeente zoekt de mogelijkheden verder uit.
 Dhr. H. Eijerkamp: status huizen aan Molenweg. Onbekend is of (een deel van) deze huizen de status van
beschermd dorpsgezicht zal krijgen. De gemeente is er nog niet uit. Er zijn ook nog geen concrete plannen van
Goed Wonen om de huizen te verkopen.
 Dhr. H. de Jong: Recentelijk is de manier van ophalen van de vuilcontainers aangepast (machinaal i.p.v.
handmatig). Dit is door de gemeente niet gecommuniceerd naar de inwoners van Terwolde. Deze klacht
doorgeven aan gemeente.
 Mevr. A. Ensink: hoe is stand van zaken van de vervallen boerderij aan Twelloseweg? Dit is besproken met de
gemeente. De gemeente kan hier zelf niets aan doen. Het eventueel plaatsen van hekken erom is een optie als de
veiligheid in gevaar komt.
 Mevr. A. Ensink: irritatie over grind op trottoir (afkomstig van uitritten van particulieren). Dit is ieders eigen
verantwoordelijkheid. De gemeente, noch Dorpsbelangen kan hier iets aan doen. Mogelijk kan er een stukje uin
de nieuwsbrief aan gewijd worden.




Mevr. M. Bosman: Bij Marietje staat nog een bank. Deze kan ergens in het dorp geplaatst worden. Wie weet een
mooie plek hiervoor? Als mogelijkheid wordt aangegeven: bij van Weeghel, tegenover E. Kloosterboer. Wordt
bekeken.
Dhr. J. Ruitenberg: (ingediend via mail): Bij deze wil ik u attenderen op de onjuiste weergave van feiten in het
laatste punt van de rondvraag (verslag jaarvergadering 2009). Ten eerste wordt mijn naam verkeerd gespeld,
zoals in de Dorpsvisie en Uitgangspuntennotitie ook meerdere malen is gebeurd. Verder stelt u dat de gemeente
met mij in overleg is over het onderhoud van het fietspad aan de Zeedijk. Ik ben daar echter helemaal geen partij
in. De gemeente heeft de eigenaar van de Zeedijk, Sander Boot, benaderd om het onderhoud uit handen te geven
aan de gemeente. Boot heeft twijfels m.b.t. de toekomstige aansprakelijkheid. Ik heb recht van overpad, maar
niets met het fietspad te maken. Graag zou ik zien dat u de vergadering hier van op de hoogte brengt om
verwijten aan mijn adres te voorkomen.

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

