Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 25 maart 2013.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 37. Er zijn dit jaar veel aanwezigen. De
voorzitter geeft aan hier erg blij mee te zijn.

Mededelingen:
 Afmeldingen voor deze vergadering: Mevr. H. Huiskamp, Dhr. en Mevr. Visser, Dhr. E. Horstman, Dhr. A.
van Rijckevorsel, Dhr. H. v.d. Scheer, Dhr. P. Baars, Mevr. C. Swennenhuis, Mevr. G. Hak, Dhr. S.
Kamphuis en Dhr. L. Boon;
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig;
 Speciaal woord van welkom voor de aanwezige niet-leden van Dorpbelangen Terwolde.

2. Voorlichting Nieuwbouw school.
Marieke Stevering Rutten (Penta Rho ingehuurd door de Stichting Archipel) geeft een presentatie over de
nieuwbouwplannen van de Multi-Functionele-Accomodatie (MFA). De hand-outs zijn bij dit verslag gevoegd.
In januari 2013 zijn er 3 voorlichtingsavonden gehouden ( voor ouders, buurt&omwonenden en de verenigingen
). Stichting Archipel is opdrachtgever. De AST is onderdeel van de projectgroep evenals de gemeente Voorst.
Dorpsbelangen fungeert als oren en ogen van Terwolde. Er komt een 7-klassige basisschool. Er komen slimme
verbindingen tussen de gymzaal en het dorpshuis en de school. De vergaderruimte komt in de personeelskamer
van de school. Oplevering verwacht eind 2014/begin 2015.
Vragen met antwoorden vanuit de vergadering:
 De klaswoning gaat t.z.t. vervallen;
 Er komen maximaal 7 nieuwbouw woningen (liever minder);
 De financiering bij de gemeente is rond en staat los van de nieuwe woningen;
 Het schoolplein wordt iets kleiner dan nu;
 Er blijft voldoende ruimte als speelterrein;
 Alle kinderen blijven op één locatie.
 Volgorde tijdens bouw: eerst indikken in huidig gebouw; dan een klein stuk afbreken; dan de
nieuwbouw en uiteindelijk de rest van het oude gebouw afbreken.
 Tot nu toe zijn alle punten met alle partijen in harmonie uitgewerkt;
 Alle verenigingen moeten samenwerken;
 We zijn blij met de nieuwe school, maar ook met het behoud van de dorpshuisfunctie;
 Er is veel lof voor de AST; alle groepen blijken te passen in het nieuwe gebouw;
 De periode dat de verenigingen uit de Olde Schole weg moeten, wordt zo kort mogelijk gehouden;
 Hierbij worden geen problemen verwacht.
Marieke wordt bedankt voor haar presentatie en ontvangt een bos bloemen.
3.

Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 19 maart 2012
N.a.v. blz. 1 (punt 6) geeft Hein de Jong aan dat hij hier per abuis genoemd staat als lid van de nieuwe
kascommissie. Geen verdere opmerkingen of vragen. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de
secretaris.

4.

Ingekomen stukken
Als ingekomen stukken zijn alleen de afmeldingen voor vanavond aan te merken en een ingekomen vraag
(glasvezel) die in de rondvraag besproken zal worden.

5.

Jaarverslag 2012
De voorzitter leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.

6.

Financieel overzicht van het jaar 2012
Er wordt een toelichting gegeven op de kosten door de penningmeester. Geen verdere vragen of opmerkingen.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.

7.

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 2012. Met
dank aan inzet van de kascommissie.
Dhr. H. Meijer en Mevr. H. Vorsselman vormen de nieuwe kascommissie. Dhr. H. Eijerkamp is de nieuwe
reserve. Dhr. de Jong wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.

8.

Begroting voor het jaar 2013
Er wordt een toelichting gegeven op de begroting door de penningmeester.
Geen opmerkingen of vragen en hiermee wordt de begroting 2013 goedgekeurd.

9.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. H. Wassink en Dhr. R. Leenders
Beide personen worden met algemene stemmen herkozen.
Het bestuur blijft hiermee op 5 personen en zal met toestemming van de leden doorgaan. Indien iemand wil
meedoen als bestuurslid: graag aanmelden.
PAUZE: 20.30 – 20.50 MET CONSUMPTIE VAN DB

10. Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Welkomstboekje.
Iedereen vindt het idee van een welkomstboekje en het vermelden van alle activiteiten op de agenda van
www.terwolde.net een prima idee. Het idee om wekelijks een stukje in het Voorster Nieuws (zo als bij
Klarenbeek) te plaatsen over Terwolde gaat niet door. Er blijkt duidelijk behoefte te zijn aan informatie over
komende activiteiten. We moeten alleen de juiste manier zien te vinden om dit te presenteren. We moeten de
verfwijzing naar onze website meer tonen; vaker gebruik maken van e-mailadressen. Een andere mogelijkheid
zou zijn om De Treffer te gebruiken als alternatief van de agenda van Dorpsbelangen, maar dit krijgt geen steun
uit de vergadering. Onderzoek de mogelijkheid om een app te ontwikkelen die deze informatie kan ontsluiten.
We moeten ons richten op een jonger publiek.
B: Toenemende maatschappelijke en sociale functie van Dorpsbelangen
Andries geeft aan dat de gemeente zich steeds meer en vaker als initiatiefnemer zal terugtrekken van allerlei
activiteiten. We moeten als maatschappij steeds meet uitgaan van de kracht van het eigen dorp. Mens en Welzijn
is hierbij betrokken. Voorbeeld van een nieuwe idee is de zgn. buurt(sport)coach. Initiatieven moeten uit het
dorp zelf komen.
Teuge doet dit al jaren. Mensen ontmoeten elkaar meer. Voorbeelden: jongeren leren ouderen e-mailen; een
tuinproject samen met school en ouderen; ouderen leren jongeren handwerken; m, gezamenlijke maaltijden 1 x
per maand in het dorpshuis.
Wat speelt er in Terwolde?
Is er wel behoefte aan meer ontmoeten? Aan sociale contacten? Aan activiteiten? Indien wel; dan kunnen we dit
organiseren en ons (tijdelijk) laten begeleiden door Mens en Welzijn.
Tot 10 jaar geleden was er veel meer sociale betrokkenheid in Terwolde. Het blijkt dat vooral de ouderen
behoefte hebben aan meer contacten. De activiteiten moeten betrekking hebben op een bredere groep en moeten
als doel hebben bij te dragen aan een beter sociaal netwerk. Er moeten open structuren zijn (ontmoetingsplek) en
lijden tot meet positieve controle. De vrijblijvendheid moet gewaarborgd blijven ( bijv. de wandelgroep die 1 x
per maand op zondagochtend gaat wandelen). Dit soort initiatieven levert wel een sociaal netwerk op net als
bijv. 1 ochtend in de week het dorpshuis open stellen en dan koffie drinken of een kaartje leggen. Een jeu-deboules-baan zou hetzelfde effect kunnen leveren. De verenigingen moeten steeds meer “samen doen”.
Gevraagd aan de aanwezigen hiervoor ideeën aan te dragen.
Een optie zou kunnen zijn de kermis uit te breiden met ontbijt en/of lunch. Dat bindt ook.
Verder komen er geen voorstellen. Misschien is er in Terwolde toch (nog) niet zoveel behoefte hieraan?
Waarom willen mensen in Terwolde wonen? Er heerst een goede sfeer; de mensen kennen elkaar en er is
saamhorigheid. De noodzaak om te veranderen vooruitlopend op de bezuinigingen vanuit de gemeente is nog
niet hoog genoeg. Als Dorpsbelangen willen we wel een vinger aan de pols houden.
Jan L. vraagt of er niet eerst een groter onderzoek in het dorp moet komen over deze behoeften op een sociaal
breed vlak. De aanwezigen geven aan dat e.e.a. ook te herleiden is tot de Terwoldse aard. Mensen moeten eerst
geprikkeld worden, voordat ze bereid zijn iets te veranderen. In de toekomst zal de behoefte aan deze
veranderingen wel ontstaan.
C: Zwerfvuilactie.
De intekenlijst als begeleider voor 2013 geplande zwerfvuilactie gaat rond.
Achteraf is gebleken dat de zwerfvuilactie 2013 niet doorging.
D: Molen.
De voorzitter geeft de huidige stand van zaken weer:
- Op dit moment draait de molen weer.
- De molenaar is gemotiveerd om door te gaan.
- De oude Stichting is moeilijk te bewegen. De gemeente leidt de gesprekken voor de noodzakelijke
overdracht. Zowel de molenaar als de eigenaar bewegen moeizaam en geven weinig toe. Alle partijen

moeten aan tafel om de punten te bespreken. De voorstellen liggen er; ze moeten alleen besproken en
besloten worden.

E: Rustende landman
- Andries geeft een overzicht van de voortgang vanaf het moment dat het beeld gestolen werd tot nu toe.
- Via Dorpsbelangen is een werkgroep bezig met de laatste punten, voordat het beeld weer terug geplaatst
gaat worden. Ere is een speciale bankrekening geopend. Diverse acties in het dorp zullen uitgevoerd worden
om de laatste open post van € 1.600,-- te vullen. `
o Verkoop van koekjes in de vorm van het beeld. Het ontwerp van de mal is gereed en met de heer
Lugtenberg is overeenstemming om de koekjes te bakken. Speciale dank verschuldigd aan de zoon
van Gerrie Hak die de mal Pro Deo heeft gemaakt en afgedrukt.
o Aandacht in de media en vragen om een bijdrage.
o Speciale bankrekening openen waar op gestort kan worden.
o Op de sokkel van het beeld een thermometer plaatsen waarop men kan zien hoeveel geld er is
binnengehaald voor de restauratie van het beeld. Bij plaatsing persbericht naar de media. Een
thermometer geeft veel betrokkenheid en houdt de aandacht vast.
o Posters maken waarop acties worden aangekondigd
o Op de website de acties uitwerken.
- Het beeld zal zeer zwaar verankerd op nieuw geplaatst worden. Onthulling zal na de zomervakantie zijn.
11. Rondvraag
 Dhr. H. Troost: er is ongenoegen tussen de gemeente en de beheerders van de kerk t.a.v. het maaien van het gras
om de kerk. Dit zou een reden kunnen zijn om geen water uit de pomp te laten stromen; andere optie: riolering
(afvoer van pompwater) is verstopt. Dorpsbelangen zal de oorzaak van de problematiek achterhalen en zorgen
voor een oplossing. Volgens Vitens moet er in elk dorp een watertappunt zijn.
 Dhr. J. Udink: de bibliotheek gaat weg. Hoe komen mensen aan hun boeken? In de multi functionele
accommodatie komt de bibliotheek niet terug. Er is overleg met de school over een uitleenfunctie voor kinderen
en ouderen. Huidige oplossing: boeken bestellen via internet en afhalen bij de olde Schole. Probleem: de deur
bij het afhaalpunt is regelmatig dicht, zodat dit niet werkt. Dorpsbelangen zal e.e.a. achterhalen.
 Dhr. H. de Jong: parkeerplaatsen langs de Wolterkampsweg. Nu de woningen aan de Wolterkampsweg en
Molenweg weer bewoond zijn geeft dit extra auto’s om te parkeren. Regelmatig wordt er nu aan de
Wolterkampsweg aan beide zijden geparkeerd. Gevraagd of Dorpsbelangen in overleg met de gemeente kan
bekijken of er niet aan één zijde van de weg (bijv. aan zijde van de appartementen) een parkeerverbod kan
komen.
 Mevr. G. Hak: Stand van zaken m.b.t. oude Rabobankgebouw? Dit gebouw is nu van de Stichting RIWIS die er
graag vanaf wil. Bovenverdieping is nu verhuurd.
 Mevr. G. Hak: Prullenbakken bij banken (zwerfvuil). De discussie loopt bij de gemeente. Door bezuinigingen
geen vuilnisbakken meer. Hierdoor blijft vaak rommel achter bij de bankjes. René Zeissink (Kriebelz) biedt aan
dat mensen die zwerfvuil ophalen dit bij hem in de container kunnen droppen.
 Mevr. G. Hak: De dader van de diefstal van het beeld heeft zijn taakstraf gehad. Dit hoofdstuk is afgesloten.
 Dhr. D. Zweers: Wijkseweg: deze weg is erg gevaarlijk; smal, slecht wegdek, woningen staan dicht op elkaar en
auto’s staan vaak dubbel geparkeerd. Kan deze weg 30-km weg worden? Dorpsbelangen zal dit voorleggen aan
de gemeente.
 Dhr. A. van Rijckevorsel: Glasvezel. De behoefte aan snelle verbindingen neemt toe. Vorig jaar is besloten niet
nader in te gaan op glasvezel, maar nu de vraag opnieuw komt blijkt de reactie van de aanwezigen meer gericht
op noodzaak. Er wordt gevraagd of een straalverbinding ook mogelijk is of glasvezel via persriolering.
Straalverbinding is qua kosten vergelijkbaar met koperdraadverbinding. Dorpsbelangen zal dit punt afstemmen
met Welsum, waar deze problematiek ook speelt. Ook zullen we informeren bij gemeente en aanbieders van
glasvezelnetwerken.
 Dhr. B. Wassink: Klacht over de hoeveelheid hondenpoep in de buitengebieden. In de weilanden ligt heel veel
hondenpoep. Hoe hierop te reageren? Welke acties zijn mogelijk? Advies: hondeneigenaar hierop persoonlijk
aanspreken. Of: bordjes met “verboden toegang” plaatsen.
 Dhr. A. Kuipers: In uiterwaarden gaat heel veel gegraven worden. Er zijn meer plannen dan openbaar gemaakt
zijn. We moeten samen met Welsum zien te achterhalen: welke plannen liggen er?; hebben we als dorp recht op
compensatiegelden? Kan dit bijv. in de recreatieve sfeer besteed worden? We moeten op zoek naar en dan
volgen wat er hier langs de IJssel gaat gebeuren. E.e.a. kan achterhaald worden in de “kaderrichtlijnen water”

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

