Notulen Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Terwolde
19 maart 2012
Locatie: Dorpshuis d’Olde Schole

1. Opening / Mededelingen
1.1 Andries opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde.
1.2 Het bestuur van Accommodatie Stichting Dorpshuis d’Olde Schole zoekt bestuursleden. Belangstellenden kunnen zich in de pauze of na afloop van de vergadering
melden. Men kan natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van de bestuursleden van de Accommodatie Stichting.
1.3 Koffie en consumptie tijdens de pauze is voor rekening van DBT.
1.4 Presentielijst is aanwezig.
2. Notulen van de Jaarvergadering 2011 op 21 maart 2011
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 2011
De voorzitter leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee
goedgekeurd.
5. Financieel overzicht van het jaar 2011
Er wordt een toelichting gegeven op de kosten door de voorzitter en penningmeester.
De heer Troost vraagt naar de voorziening van de Gemeente Voorst, opgenomen in de
totale reservering voor restauratie van het beeld De Rustende Landman.
De vraag of er een Waarborgfonds is voor de restauratie van het beeld kan met neen beantwoord worden.
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 2011. Met dank aan inzet van de kascommissie, de
heren H. de Jong en J. Udink. De heer H. de Jong en mevrouw H. Vorsselman vormen
de nieuwe kascommissie. De heer H. Meijer is de nieuwe reserve.
De heer Udink wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
7. Begroting voor het jaar 2012
Er wordt een toelichting gegeven op de begroting door de voorzitter en de penningmeester. Verder geen opmerkingen of vragen en hiermee wordt de begroting 2012 goedgekeurd.

8. Bestuursverkiezing
Andries Kuipers is aftredend en stelt zich voor een volgende termijn beschikbaar. Er zijn
geen nieuwe bestuursleden aangemeld en er zijn geen bezwaren tegen een herverkiezing binnen gekomen. Andries wordt met applaus herbenoemd.
9. Onderwerpen ingebracht door het Bestuur
9.1 Verslag van de wandelwerkgroep
Andries geeft tekst en uitleg over de geopende klompenpaden in Terwolde. Een
mooi succes voor de wandelwerkgroep. Ontwikkeling van nieuwe paden in de toekomst moet dit gebeuren in een goede samenwerking met alle betrokkenen. Voor de
toekomst staat het wandelpad "Beursermarkerpad", aan de noordkant van het dorp
gepland.
Wie doet het onderhoud van de schouwpaden is een vraag. Dit is een taak van het
Waterschap, ook kan in het dorp zelf een onderhoudsgroep geformeerd worden.
(zeisgroep !! )
9.2 Toekomst molen
De molen draait weer. Door achterstalling onderhoud heeft de molenaar de molen
stilgezet in verband met de veiligheid.. Edo geeft vanuit de Gemeente nadere tekst
en uitleg, de Gemeente Voorst heeft overleg met de Stichting van de molen, maar dit
heeft nog niet tot succes geleid. De onderhandelingen met de Stichting worden
voortgezet. De toekomst van de molen is bij het bestuur niet bekend, we zien dat er
opknap werkzaamheden zijn uitgevoerd zodat de molen weer kan draaien maar de
toekomst is onduidelijk. Korte termijn is gewaarborgd, lange termijn is onduidelijk.
De molen in Terwolde is geen Rijksmonument. De molens in Voorst, Twello en Posterenk zijn dit wel.
Ron Willems maait het grasveld bij molen, de gemeente maait alleen eigen groen.
9.3 Toekomst – nieuwbouw school
De huidige school is toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Nieuwbouw heeft de
voorkeur maar dan wel in samenhang met het dorpshuis. Financiële middelen zijn
aanwezig om een nieuwe school neer te zetten. Er is overleg tussen betrokken partijen, te weten Stichting Archipel, Gemeente Voorst en Stichting Accommodatie
Dorpshuis. Exploitatie is gericht op zo weinig mogelijk leegstand, daarnaast moet het
huurniveau voor de verenigingen acceptabel blijven. Intentie van alle partijen is om
nieuwbouw te realiseren. Tijdpad is nog onduidelijk, planvorming wordt waarschijnlijk
dit jaar afgerond en de start van de nieuwbouw zal waarschijnlijk in 2013 zijn. De
toekomst van de schoolwoning is onduidelijk. De gymzaal blijft bij het oude, voor
aanpassing wedstrijdsport is nieuwbouw een must en hier zijn geen middelen voor.
Er wordt nog opgemerkt, dat de voorkant en gevel van het dorpshuis beschermd
dorpsgezicht is.
9.4 Toekomst beeld rustende landman
Op de jaarmarkt is een enquête gehouden en hieruit blijkt dat terugplaatsen van het
beeld zeer gewenst is, 84 personen voor en 1 persoon tegen. Er is voldoende respons om een projectplan te starten. De voorlopige begroting van de kunstenaar komt
uit op ongeveer € 8.500,--. Van de gemeente Voorst en Stichting 1050 jaar Terwolde
is al bijna 50% van dit bedrag binnen. Het resterend deel zal via acties en donaties
binnen moeten komen. Tony Leurink is groot voorstander voor terugplaatsing en is
bereid om via Intermontage een bijdrage te leveren. Indien te realiseren zal de kunstenaar het beeld bij de Fam. Troost gaan maken zodat men het verloop kan volgen.
Tijdschema voor terugplaatsing zal na de zomer van 2012 zijn.

9.5 Toekomst brandweer Terwolde
Apeldoorn, Voorst en Epe gaan over in een nieuw samenwerkingsverband NoordOost Gelderland. Volgend de heer Edo Horstman, is het op dit moment geen optie
om de post in Terwolde te sluiten. Tot zeker 2014 zal de brandweer in Terwolde blijven.
9.6 Nieuwsbrief
Andries roept dorpsgenoten op om een nieuwsbrief samen te stellen. Ken je mensen
of heb je zelf belangstelling om er een dorpsblad van te maken, meld je dan aan.
Vanuit de vergadering wordt geopperd voor een glossy met veel foto’s.
9.7 Glasvezel
In Welsum is een werkgroep opgericht om ook in het buitengebied glasvezel aan te
leggen voor snel internet. Twello heeft wel al glasvezel maar het buitengebied nog
niet. Vanuit de vergadering is er niet direct behoefte aan een glasvezel netwerk.
9.8 Zwerfvuilactie
De jaarlijkse zwerfvuilactie is dit jaar op vrijdagmiddag 20 april. Dorpsbelangen ondersteunt de actie met vrijwilligers.
10. Rondvraag
De heer Zweers:
30 km zone Wijkseweg. Andries geeft aan dat dit punt is besproken met het kernenbeheerteam en dat het in de volgende ronde wordt meegenomen. Vanuit Dorpsbelangen
zal men hiervoor aandacht blijven vragen.
Muziektent. De muziektent is vernield en Ons Genoegen draait voor de kosten op. Louis
Boon heeft contact gehad met de wijkagent. Advies is om wel aangifte te doen en te blijven melden.
Parkeren vrachtwagens. Het parkeren van vrachtwagens tegenover het dorpshuis is
hinderlijk. In overleg met de Stichting Accommodatie Dorpshuis zal naar een alternatief
worden gezocht. Regelgeving geeft in deze geen oplossing.
Mevrouw Boon:
Honden op de begraafplaats. Mevrouw Boon vindt het niet gepast dat er honden op de
begraafplaats lopen. Het bord verboden voor honden is weg.
Henk:
Bestrating. De wegen rond de kerk zijn zeer slecht. In overleg met het kernenbeheerteam wordt dit nog dit jaar, anders volgend jaar aangepakt.
De heer te Mate
Trottoir Dorpsstraat / Schotanusstraat. De gemeente is er al op geattendeerd dat er
een goede verbinding moet komen. De oplossing ligt bij de gemeente. De rol van Dorpsbelangen is om druk te blijven uitoefenen,
De heer Wolters:
Oude Rabobank. Er kunnen dakplaten van het oude Rabokantoor afvallen en voor onveilige situaties zorgen. DBT zal dit aan de eigenaar doorgeven. De plannen voor het gebouw zijn onzeker.
De heer Udink:
Vlag. De vlag bij de molen moet vernieuwd worden. De heer Udink kan dit regelen en de
factuur bij DBT inleveren.
De heer Udink merkt nog op dat er weinig ouders van schoolgaande kinderen op de vergadering aanwezig zijn.

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

