Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 16 maart 2015.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 44.
Mededelingen:
 Afmeldingen voor deze vergadering: Hannie Huiskamp, Edo Horstman, Alie Ensink; Lou Steenbergen,
Henk Panhuis, Teun Janssen, Ingrid Aarnink, G. Bouwman, Gerrie Hak, Jan Reinder Voois.
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig;
 Speciaal woord van welkom voor de aanwezige niet-leden van Dorpsbelangen Terwolde.
De agenda wordt als volgt aangepast:
Er wordt gestart met een presentatie van Roos Kok (wijkagent van Terwolde) en daarna een rondleiding door het
nieuwe MFA.
Toegevoegd wordt het agendapunt: gebruik MFA door verschillende verenigingen.

2.

Presentatie van Roos Kok (wijkagent Terwolde) over veiligheid in het dorp en gebruik van whats-app
groepen.
Roos is wijkagent voor alle delen van Twello aan “onze” kant van de spoorlijn. Roos is hier op uitnodiging van
Dorpsbelangen n.a.v. vragen over onveiligheidsgevoelens in Terwolde. Het bureau van Twello gaat weg; alles
gaat naar Zutphen i.v.m. bezuinigingen.
De burgers worden steeds meer nodig als de “ogen” van de politie.
Door de brede invoering van smartphones is het mogelijk een whats-app groep op te zetten. Een bestaand
voorbeeld is de app. “Extra ogen in Voorst”. Deze app. wordt gebruikt voor allerlei meldingen in de gemeente
Voorst, maar staat los van de politie.
Wat is een whats-app groep?
Het is een berichtenservice (te vergelijken met SMS). De app. is gratis (na 1 jaar kost dit EUR. 0,89 per jaar).
Via deze app. kunnen meldingen en foto’s uitgewisseld worden met alle deelnemers aan de groep. Er kunnen
max. 100 leden per whats-app groep zijn. Daarna nieuwe groep opstarten. Minimale leeftijd is 18 jaar. De
beheerder moet het liefst woonachtig zijn in de betreffende gemeente (i.c. Terwolde). Algemeen doel van een
dergelijke whats-app groep is SAAR (Signaleren, Alarmeren via 112, Appen en Reageren)
Het doel van een dergelijke app. voor Terwolde kan zijn:
- Veilig wonen in Terwolde bevorderen
- Signaleren van opvallende situaties
- Alert zijn op veiligheid
- Inbraken en vernielingen voorkomen
- Gezamenlijkheid laten zien met als boodschap “Inbreken in Terwolde is zinloos”.
Roos hoopt dat Terwolde zo’n whats-app groep zal oppakken (de politie is dan één van de leden en kan alle
meldingen direct zien en evt. reageren.
Het aantal inbraken en andere incidenten valt de laatste tijd erg mee in Terwolde. Wel worden regelmatig
woningen gekraakt. Als iemand “rare” zaken ziet: altijd melden via 112; en evt. een foto maken met iPhone.
Vertrouw op je onderbuikgevoel.
Roos besluit de presentatie met de opdracht om als eerste actie een beheerder te zoeken voor een dergelijke
whats-app groep. Haar presentatie zal ze sturen naar de webmaster die deze zal plaatsen op de website van
Terwolde. Het mailadres van Roos zal geplaatst worden op de website (roos.kok@politie.nl)

3.

Rondleiding door MFA.
Het nieuwe gebouw wordt door allen bewonderd. Veel lof. Alleen de niveauverschillen (aflopende vloeren in
gangen) zijn gevaarlijk.

PAUZE: 20.30 – 20.50 MET CONSUMPTIE VAN DB

4.

Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 24 maart 2014
N.a.v. molen: dit komt terug als agendapunt.
N.a.v. dorpscontactpersoon: op 30 maart is een avond gepland, georganiseerd door Mens en Welzijn. Iedereen
wordt uitgenodigd daarheen te gaan (start 19.30u.). Onlangs is ook een soortgelijke avond geweest,
georganiseerd door IJsseldal (woningbouwvereniging).
Hiermee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

5.

Ingekomen stukken
Als ingekomen stukken zijn alleen de afmeldingen voor vanavond aan te merken.

6.

Jaarverslag 2014
De voorzitter bespreekt de belangrijkste items van het jaarverslag.
Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.

7.

Financieel overzicht van het jaar 2014
Er wordt een toelichting gegeven op de kosten door de penningmeester.
We zien teruglopende inkomsten door vermindering van jaarlijkse subsidie.
Een vraag over de EUR. 300,-- voor bloembakken (is ontvangen van Rabobank en wordt rechtstreeks
doorgegeven aan inkoop bloemen).
Speeltuin de Wiek is een eigen rechtspersoon, daarom staan ze niet bij de overige speeltuinverenigingen die op
de balans van Dorpsbelangen te vinden zijn.
Geen verdere vragen of opmerkingen.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.

8.

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 2014. Met
dank aan inzet van de kascommissie.
Dhr. H. Eijerkamp (2e ronde) en Dhr. H. v.d. Scheer (1e ronde) vormen de nieuwe kascommissie. Mevr. M.
Bosman is de nieuwe reserve. Dhr. H. Meijer wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.

9.

Begroting voor het jaar 2015
Er wordt een toelichting gegeven op de financieel neutrale begroting door de penningmeester.
Geen opmerkingen of vragen en hiermee wordt de begroting 2015 goedgekeurd.

10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. A. Kuipers
Andries 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.

11. Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Dorpscontactpersoon
De voorzitter geeft een tendens aan dat de thuiszorg steeds verder daalt; en ook dat de invloed vanuit de
gemeente steeds verder daalt. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op anderen uit de omgeving. De zgn.
participatiemaatschappij komt eraan. Mensen moeten ook meer in beweging komen. Alle burgers moeten actief
betrokken worden in Terwolde.
Dit punt is vorig jaar ook al tijdens de ALV besproken.
In Terwolde zijn al heel veel verenigingen. Ook gratis clubs, zoals het wandelen op zondagochtend. Toch zijn
er veel mensen die nergens aan meedoen.
De algemene tendens is dat de verandering in de samenleving naar een participatiemaatschappij steeds
duidelijker zichtbaar wordt. Op dit moment is volgens iedereen in Terwolde nog alles goed. Maar voor hoelang
nog? Mensen worden afhankelijker van anderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gebeurt nu al
vaker dan bekend en zichtbaar is dat mensen vereenzamen.

De behoeftepeiling in Terwolde geeft aan dat het moeilijk is om te achterhalen wat er nou precies gemist wordt.
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Vanuit Dorpsbelangen zijn we gestart met zoeken naar kandidaten voor dorpscontactpersoon. Er is (tot nu toe)
subsidie geweest vanuit de gemeente en de provincie na het indienen van een goedgekeurd plan van aanpak
(projectplan met ideeën voor activiteiten die na verloop van tijd door de bewoners zelf voortgezet kunnen
worden.
Stichting Tamara doet ook veel goede zaken in die richting om dorpsbewoners uit hun isolement te halen.
Betsy N. geeft aan dat een dorpscontactpersoon ook kan kijken naar overlappende activiteiten. Waar kan meer
samengewerkt worden en waar kan ieder zijn eigen weg volgen?
Reacties uit de zaal:
Hein de J. geeft aan dat een dorpscontactpersoon heel belangrijk kan zijn in een coördinerende rol en als
aanspreekpunt. Kanttekening hierbij is dat het intermenselijk contact het belangrijkst is. Hierbij nogmaals de
oproep om 30 maart naar de bijeenkomst te gaan die hierover gaat.
Hans T. geeft aan dat naar zijn mening het idee achter ene dorpscontactpersoon in 1e instantie overtrokken lijkt,
maar dat uiteindelijk een dorpscontactpersoon veel kan toevoegen.
In de afgelopen jaren zijn veel verenigingen in ons dorp verdwenen. Wij zijn vastgeroest in onze ideeën en
wensen. Een dorpscontactpersoon kan hierbij veel betekenen.
Harry E. geeft aan dat H. Vorsselman nu dorpscontactpersoon is in Teuge.
Dorpsbelangen heeft intussen al overlegd met de dorpscontactpersoon van Klarenbeek. Dorpscontactpersonen
wisselen onderling veel ervaringen uit.
Dick Z. geeft aan dat een dorpscontactpersoon naar zijn mening zeer gewenst is (vooral coördinerende rol).
René Z. geeft als suggestie mee “breng meerdere verenigingen samen bij elkaar en creëer op zo’n manier de
interconnectie tussen verenigingen (had bij Kriebelz makkelijker gekund dan in het nieuwe MFA”).
Neem de school mee in de totale planning.
Jan L. geeft aan dat Terwolde erg klein is en zolang er een persoon fungeert als trekker bepaalde activiteiten
goed draaien, maar als die weg is, valt vaak de hele activiteit weer uit elkaar.
Evert S. geeft aan dat er in principe activiteiten genoeg zijn in Terwolde.
Inspiration geeft aan dat er voldoende initiatieven zijn om dwarsverbanden te leggen (zoals de rommelmarkt).
Een dorpscontactpersoon moet vooral niets dwingen.
Jurgen P. geeft aan dat een dorpscontactpersoon vooral een bruggenbouwer moet zijn .
Voorbeeld: Helpende Handen (Klarenbeek) werkt erg goed.
Hoe nu verder?
Dorpsbelangen geeft aan dat al een aantal kandidaten zich gemeld heeft voor dorpscontactpersoon. Hierbij
nogmaals een oproep om zich te melden als kandidaat. Binnenkort gaan we allereerst achterhalen of de
benodigde subsidie nog beschikbaar is. Zo ja, dan gaan we de kandidaten benaderen.
We zullen dit punt als jaarlijks terugkerend punt op de vergadering van ALV zetten.
C: Zwerfvuilactie.
Vorig jaar gaven we aan: “We proberen de actie voor 2015 weer op de agenda te krijgen.”
Ondanks toezeggingen vanuit de gemeente is er geen contact opgenomen, dus waarschijnlijk ook dit jaar geen
zwerfvuilactie.
D: Molen.
Het krantenbericht dat de bakkerij bij de molen moet stoppen slaat in Terwolde in als ene bom. De molen trekt
veel bezoekers. Het is duidelijk dat de hygiëne normen van de VWA voor bakkers gevolgd moeten worden. Dit
is vervelend voor de bezoekers. Maar de onderliggende vraag is: Hoe lang blijft de molen nog draaien?
Eerst een aantal vragen en opmerkingen uit de zaal:
Ria S. geeft aan dat uiteraard de regels gehandhaafd moeten worden en vraagt zich af of de Stichtring die
verantwoordelijk is voor het onderhoud wel iets doet. Wat zit er in de pot voor onderhoud?
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Dorpsbelangen geeft aan dat de Stichting Terwoldse Molen bekend is en ook de eigenaar van de molen is
bekend. Dorpsbelangen is al 5 jaar bezig om de Stichting te bewegen iets te doen aan onderhoud.
Vanaf november 2011 heeft de Stichting geen verplichtingen meer.
De verkoop van de molen aan de Stichting Beheer Geldersch Landschap was bijna gelukt maar door de houding
van de molenaar (met 1e recht op koop) niet doorgegaan. Dorpsbelangen heeft altijd aan de zijlijn gestaan en
alleen bemiddeld.
Harrie E. vraagt naar de huidige status.
Andries geeft aan dat een raadslid zich het lot van de molen heeft aangetrokken en er is een groep gevormd door
de molenaar en zijn vrouw, een advocaat en dit raadslid o m te proberen een business case exploitatie rond de
molen op te zetten die sluitend is. Hieraan gekoppeld is het onderhoud van de molen en uitbreiding van het
bedrijf. Jurgen P. geeft aan als vertegenwoordiger vanuit Terwolde graag bij deze groep aan te sluiten en te
helpen met ideeën .
Arjan Lagerweij (wethouder cultuur) heeft ok aangegeven graag met deze groep mee te willen doen.
Terwolde wil graag dat de molen behouden blijft (net zoals destijds Dr. V.d. Molen en anderen die de Stichting
Terwoldse Molen hebben opgezet en er veel geld in hebben gestoken).
René Z. geeft aan dat deze groep is geformeerd van privé-initiatief van dit raadslid en niet vanuit de molenaar.
Jan. W. vaagt zich af of er iets mag worden bijgebouwd naast of aan de molen. De grond is van verschillende
eigenaren en er zijn bestemmingsplannen die wellicht gewijzigd kunnen worden.
Evert S. vraagt zich af of er na aanpassingen van de ruimte weer gebakken mag worden. Dat is inderdaad zo
(alleen een kwestie van hygiëne), maar een hele betegelde ruimte in een houten molen is eigenlijk niet
realiseerbaar.
Dick Z.: bij de herbouw van de molen was er geen plek voor bijgebouwen.
Richard S. geeft aan dat op 27 oktober 2015 de molen 25 jaar bestaat.

D: Gebruik MFA
Er zijn veel vragen en ontevredenheden over het gebruik van de MFA. Dit is toch óns gebouw en we moeten het
samen kunnen gebruiken. Wat zijn dan de problemen? Het gaat niet over personen, maar we willen graag weten
wat er anders moet.
Betsy N. geeft als één van de gebruikers aan dat er behoefte is aan een totaaloverzicht (wie, wanneer ) en
behoefte aan een overzicht van rechten en plichten als gebruiker.
T.a.v. de schoolwoning: deze zou pas weg gaan als alle leerlingen in de school passen (het totaal aantal
leerlingen moet dan 7 groepen bedragen). Nu blijkt dat de krimp in leerlingen in deze regio doorzet (goed
onderzocht) is besloten dat de schoolwoning na de zomervakantie vervalt. Een taal voor de MR: toezicht houden
op de norm.
Ook zijn er vragen over het ventilatiesysteem; dit gebaseerd op groepen van 22 leerlingen. Dit is een vraag voor
de school.
De MFA is bedoeld voor wederzijds gebruik tussen de school en alle verenigingen.
De Vrouwen van Nu hebben regelmatig samenvallende tijden en ruimten met de muziek. Zij hebben hun tijden
al moeten aanpassen, maar regelmatig nog conflicten. Kan de muziek dan niet naar een klaslokaal?
Bij de samenvallende combinatie van muziek en drumband, kon de muziek wel uitwijken naar een klaslokaal.
Er is een goed overzicht nodig. Een totaal-rooster waarbij moet gelden dat ook de school als huurder van de
MFA zich moet houden aan de afspraken in indelingen.
Tom v. M geeft namens AST aan dat ze heel druk zijn geweest om te zorgen dat alle verenigingen het dorpshuis
kunnen blijven gebruiken. Er zijn veel gesprekken geweest met Archipel, gemeente, school en alle verenigingen.
Iedereen die voorheen de Olde Schole gebruikte kan nu ook de nieuwe MFA gebruiken. Alle mogelijkheden
blijven behouden. De teamkamer van de school en klaslokaal zijn beschikbaar voor dubbel gebruik.
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Net vandaag (16-3-2015) is de medegebruikers overeenkomst getekend door AST.
Er zal een avond belegd worden (6 mei 2015) voor alle gebruikers waarbij alle vragen, klachten, wensen,
opmerkingen op tafel moeten komen om opgelost te worden.
Applaus voor AST.

E: Agendapunten voor kernenbeheerteam
Vanuit de vergadering komen alvast enkele agendapunten voor het jaarlijks overleg met het kernenbeheerteam:
 Dhr. H. Troost: Bij vernieuwing van wegen in Terwolde zijn overal mooie nieuwe klinkers gekomen. Bij de
Kolkweg zijn de historische klinkers uit Twello hergebruikt.
 Mevr. A. Boon: Waarom zijn de verkeersspiegels op gevaarlijke plekken weggehaald? Dit is bewust
gebeurd, omdat aanwezigheid van verkeersspiegels een schijnzekerheid biedt, waardoor de
verkeersveiligheid afneemt i.p.v. toeneemt.
 Mevr. A. Roetert: Deze winter is het fietspad mooi gestrooid, maar hierdoor is wel schade aan het fietspad
ontstaan door de strooiwagen ( bij Vorsselman).
 Het oude punt van de oversteekplaats bij het oude RABO-bankgebouw wordt opnieuw aangekaart.
 Vertegenwoordigers van De Wiek geven aan dat bij de herbestrating van de Wijkseweg een aantal zaken
was blijven liggen, maar dat de gemeente best bereid is goed te luisteren.
 Mevr. Corrie S. : Bij de Broekhuizerstraat is geen stoep meer. Dit punt is ook al eerder besproken, maar de
bebouwde kom houdt daar op, dus de gemeente hoeft hier geen stoep meer te leggen.
 Dhr. René Z. vraagt of het mogelijk is om kleine groene poppetjes bij de school te plaatsen voor verbetering
van de verkeersveiligheid. Het blijkt uit andere plaatsen dat dit alleen helpt als die poppetjes elke dag na
school worden weggehaald en ’s ochtends weer geplaats worden, anders hebben ze geen effect.

12. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders

Blad 5 van 5

