Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 21 maart 2011.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 60. Er zijn dit jaar zeer veel aanwezigen. De
voorzitter geeft aan hier erg blij mee te zijn.
Mededelingen:
 Afmeldingen voor deze vergadering: Dhr. en Mevr. Nobel, Dhr. H. Steenbergen, Mevr. A. Boon en Dhr. C.
Gronert;
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig;
 Speciaal woord van welkom voor de bestuursleden van de Stichting 1050 jaar Terwolde.
2. Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 22 maart 2010
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 2010
De voorzitter leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
5. Financieel overzicht van het jaar 2010
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 schriftelijk verslag van de kascommissie ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de boeken zijn
gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Hiermee ontvangt de penningmeester decharge over het jaar 2010. Met dank
aan inzet van de kascommissie.
Dhr. H. de Jong en Dhr. J. Udink vormen de nieuwe kascommissie. Mevr. H. Vorselman is de nieuwe reserve.
Dhr. Oosterveld wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
7. Begroting voor het jaar 2011
Er wordt een toelichting gegeven op de begroting door de voorzitter.
De volgende vragen en opmerkingen worden verder besproken:
 Speeltuinen: voor beide speeltuinen staat nog een bedrag van € 596,-- gereserveerd. De nieuwe penningmeester
zal dit verder uitwerken. Verder geen opmerkingen of vragen en hiermee wordt de begroting 2011 goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. W. Nap en Mevr. M. Bosman
Wenda Nap, sinds 2006 lid van het bestuur wordt bedankt voor haar inzet op gebieden als de nieuwsbrief, de
speeltuinen, het Riooloverstort, contactpersoon met Goed Wonen, stuwende kracht achter de zwerfvuilactie.
Wenda wordt gekarakteriseerd als een doener en doorpakker, actief en betrokken. Zij ontvangt een pen, bloemen
en veel dank.
Marietje Bosman, sinds 1996 lid van het bestuur. Werd nog lid bij het “oud” bestuur. In die tijd werd nog
telkens bij een van de bestuursleden thuis vergaderd. Onderwerpen in de beginjaren: kunstcommissie;
kerstmarkt; BSO; ABRIS; speelplaats achter De Lelie; vrachtwagens parkeren; Rabobank dicht?; thuiszorg;
consultatiebureau; huizen voor jongeren; overlast hondenpoep; verkeersveiligheid.
Vanaf 2000 is Marietje penningmeester. Dit heeft ze altijd prima gedaan, met de “hand stevig op de knip”., met
aandacht voor mensen. Haar sociale kant is haar sterke kant, met het verzorgen van attenties voor vrijwilligers.
Zij nam steeds haar verantwoordelijkheid. Wij zullen haar node missen, maar respecteren haar beslissing.
Marietje ontvangt ook een pen en bloemen en heel veel dank.
Marietje zelf geeft aan dat ze dankbaar is voor het verkregen vertrouwen en vindt het jammer om weg te gaan.
 Nieuwe bestuursleden: Dhr. P. Nijhof en Dhr. J. R. Voois.
Pieter Nijhof en Jan Reinder Voois worden met algemene stemmen verkozen tot nieuwe bestuursleden.
Het bestuur komt hiermee weer op 5 personen en zal met toestemming van de leden doorgaan. Pieter Nijhof
wordt de nieuwe penningmeester.
9. Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Huldiging leden van de Stichting 1050 jaar Terwolde.
De voorzitter feliciteert de bestuursleden van de Stichting 1050 jaar Terwolde met het ontvangen van “De
Pluim”. Een duidelijk teken van waardering voor het vele werk van de afgelopen jaren. Namens de Vereniging
Dorpsbelangen Terwolde (het begin van het gebeuren rond “1050 jaar Terwolde” en nu ook het eind ervan)
overhandigt hij bloemen en een versnapering aan de bestuursleden.
PAUZE: 20.00 – 20.20 MET CONSUMPTIE VAN DB

In de pauze wordt een deel van de DVD vertoond die gemaakt is met alle hoogtepunten van de festiviteiten
gedurende het feestjaar t.g.v. het 1050 jarig bestaan van Terwolde.

B: Wandelwerkgroep.
Jos Swennenhuis presenteert het nieuwe wandelpad. Na jaren van overleg is het eindelijk gerealiseerd. Het is
een officieel klompenpad geworden. Hij geeft een beschrijving van de route (7 km). Het wandelpad krijgt de
naam “Woldermarckepad”. Het pad zal nog voor de zomer geopend worden. Het sluit deels aan op het
recentelijk geopende “Tuylermarckepad”. Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd. Hans Troost geeft
aan dat de bewegwijzering van het Tuylermarckepad niet best is. Paaltjes zijn niet consequent rechts of links
geplaatst en de paaltjes met schildjes zijn niet overal te vinden. Jos geeft aan dit mee te nemen en ervoor te
zorgen dat dit probleem bij dit nieuwe pad niet optreedt. Routebeschrijvingen zullen bij Dorpszicht te koop zijn
à € 1,50.
C: Brandweer Terwolde
Jan Ruiterkamp en Björn Kiezenberg schetsen de problematiek rond de bezuinigingsvoorstellen van de
gemeente Voorst, waardoor mogelijkerwijze de brandweerkazerne in Terwolde gesloten zou kunnen gaan
worden. Voorst maakt onderdeel uit van de clustering EVA (Epe Voorst Apeldoorn). Deze clustering is in 2007
gestart en zorgt voor een efficiënter beheer. Het verzorgingsgebied van EVA en van Terwolde worden op de
kaart getoond. Als Terwolde moet sluiten betekent dit dat de aanrijtijden (vanuit Twello) veel langer gaan
worden en vaker de maximale normtijden zullen overschrijden.
Oproep aan Terwoldenaren: actie ondernemen. Terwolde heeft een centrumfunctie; ook voor de brandweer.
Stuur geluiden naar de politiek. Begin juni valt de beslissing. Het College B&W beslist hierover.
Voorstellen: Dorpsbelangen moet hier een rol in spelen (wordt gedeeld door de aanwezigen). Betrek de
verzekeringsmaatschappijen erbij (moeten meer gaan uitkeren, omdat panden vaker volledig zullen uitbranden.
D: Zwerfvuilactie.
In 2011 is er weer een zwerfvuilactie gepland op 8 april. Een intekenlijst is aanwezig en gaat rond, de
aanwezigen kunnen zich opgeven om hieraan deel te nemen als begeleider.
E: Dorpshuis en basisschool.
De voorzitter geeft de huidige stand van zaken weer:
- Er is een onderzoek geweest naar de plannen met betrekking tot de school. Er zijn drie alternatieven:
o Een nieuwe school (op een nieuwe locatie)  drukt te zwaar op budget van gemeente
o Opknappen van het huidige gebouw (niet toekomstvast)
o Integratie in de kern met dorpshuis. (vanuit het dorp met de meeste steun)
Momenteel wordt een inventarisatie uitgevoerd van de gebruiksruimten van alle onderdelen (wie gebruikt welke
ruimte wanneer?). Mogelijk dat sommige gebruikers hun activiteiten moeten verplaatsen.
Uitgangspunt is dat het dorpshuis niet mag verdwijnen.
Op 25-01-2011 is er een bijeenkomst geweest van alle betrokken partijen, waarin alle mogelijkheden, wensen en
eisen besproken zijn.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad tussen juni en november hierover beslissen.
Mogelijk moeten er ook nieuwe woningen gebouwd worden op het huidige terrein van de school om het
financiële plaatje rond te krijgen.
F: Molen.
De voorzitter geeft de huidige stand van zaken weer:
- Op dit moment draait de molen niet meer (wel elektrisch). Er bestaat gevaar voor ongelukken door
achterstallig onderhoud.
- Er in overleg tussen de gemeente en de Molenstichting over onderhoud en beheer. Er is vertrouwen dat het
herstel van de molen spoedig gestart zal worden. Er wordt nu aan een plan hiervoor gewerkt.
G: Verkeers(on)veiligheid N792
- De afgelopen jaren is regelmatig overleg geweest met de Provincie over de veiligheidsbeleving van de
bewoners aan en gebruikers van deze weg. Een aantal acties is al uitgevoerd:
o Plaatsing van paal bij Kleine Emmaus
o Uitweg aan Deventerweg is verlegd
o Oversteekmarkering aan Twelloseweg is gepland (moet nog komen)
o Verkeersgeleider aan Dorpsstraat. Na veelvuldige protesten gaat deze nu weer weg. Wel komt er
signalering in combinatie met handhaving.
- Wat blijft is een onveilige oversteekplaats bij het oude gebouw van de Rabobank. Hier is een extra stuk
trottoir nodig. Dorpsbelangen zal dit meenemen in de gesprekken met het kernenteam.
- Een flitspaal is niet rendabel; dit voorstel is met zowel de gemeente als de provincie besproken en kan niet
gerealiseerd worden.
H: Rol van Vereniging Dorpsbelangen Terwolde in de toekomst.
Gezien de huidige opkomst (in vergelijking met vorig jaar) geeft dit het bestuur weer voldoende energie om
door te gaan. We zullen meer informatie gaan verstrekken via Voorster Nieuws (rubriek “Terwolds Nieuws”) en
de website.
10. Rondvraag
 Dhr. J. Udink: Alle bezuinigingen (brandweer, geen vuilnisbakken meer) zijn negatief voor het dorp. Het dorp
vervuilt op deze manier. De voorzitter geeft aan dat de gemeente meer initiatief bij de burgers legt.













Dhr. J. Udink: rolluik bij Rabobank. Laatst was dit dicht, wat leidt tot gevoelens van angst en onveiligheid.
Wenda Nap verklaart dat dit bekend was. Er was een storing, waardoor het rolluik niet meer omhoog ging. Het
rolluik gaat in principe alleen omlaag als de geldauto geld komt brengen (verhoging van veiligheid geldstorters).
Als het luik omlaag is, is dit een storing.
Dhr. P. v. Vlijmen: Wanneer is de afronding van de bergbezinkvoorziening gepland? Wenda Nap verklaart dat
dit onderwerp bij de gemeente ligt. Zij zullen e.e.a. zo spoedig mogelijk laten afronden.
Dhr. J. Swennenhuis: Het beeld van de “Rustende Landman” is weg. Wat nu? Edo Horstman verklaart dat de
mogelijke dief gepakt is en het beeld, in stukken gezaagd, is terug gevonden. Er is echter vanuit de gemeente
geen financiële ruimte om dit beeld te herstellen, danwel te vervangen. Dorpsbelangen gaat met dit onderwerp
verder.
Dhr. H. Hietberg: Wat doet Dorpsbelangen in de verdere ontwikkeling van de dorpsvisie? De toezeggingen voor
bouw van nieuwe woningen is drastisch beperkt; De aantekening Wet Voorkeursrecht Gemeenten vervalt,
waardoor percelen beschikbaar komen voor de vrije markt. De gemeente stimuleert dit zelfs. De voorzitter geeft
aan dat dit inderdaad een moeilijke situatie is. De prakrijk is altijd anders dan de gemaakte plannen voorzagen.
De bouw van woningen is qua prioritering omgewisseld: eerst centrum, dan buitengebied wordt nu andersom.
Dorpbelangen zal controleren of de gemeente zich houdt aan de dorpsvisie. De Wiek wil graag samenwerken
met Dorpsbelangen om te ageren tegen het mogelijk afwijken van de gemeente van de dorpsvisie.
Dorpsbelangen zal dit aanbod graag aannemen.
Dhr. J. Ruitenberg: T.a.v. de aantekening Wet Voorkeursrecht Gemeente op zijn grond: de gemeente heeft dit
laten verlopen. Bij navraag geen reacties meer van de gemeente hierover ontvangen (E. Molenaar). Hij ontvangt
nu tegenstrijdige berichten vanuit de gemeente. De voorzitter geeft aan dat dit een zaak is die hij zelf het beste
met de gemeente kan kortsluiten.
Dhr. J. Ruitenberg: Kan een volgende algemene ledenvergadering wat later beginnen? Half 8 is voor hem
eigenlijk te vroeg. De voorzitter geeft aan dit de volgende keer te zullen bekijken.
Mevr. M. Bosman: De bank op het hoekje van de Molenweg is niet van de gemeente.

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

