Vereniging Klarenbeeks Belang
Secr: Bosweg 58, 7382 CD Klarenbeek
E-mail: info@klarenbeeksbelang.nl

Notulen van de jaarvergadering van Klarenbeeks Belang (KB)
gehouden op 10 april 2019 om 20.00 uur in het MFC, Bosweg 14.
Aanwezig namens het bestuur: Erik Neuteboom, Tonnie Brugman, Henk van Ittersum, Wyno Harmelink, Bert
Sneller, Martine Hoek en Diny Boerkamp.
Afgemeld hebben zich: Miek Verheul en enkele politieke partijen.
Aanwezig publiek: ongeveer 100 personen. Aanwezige pers: Margo Halfwerk voor het Voorster Nieuws en
Martin Kobussen.
1. Opening
De voorzitter, Erik Neuteboom, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Speciaal
welkom aan burgemeester Penninx, wethouder Sandmann en raadsleden van de gemeente Voorst en
Apeldoorn.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn enkele afmeldingen. Het verslag van de kascommissie wordt behandeld bij punt 6.
De voorzitter meldt dat Tonny Brugman afgelopen maand 25 jaar lid is van het bestuur van Klarenbeeks
Belang. Hij ontvangt mooie woorden en een bos bloemen.
3. Notulen jaarvergadering van 29-03-2018
De notulen 2018 zijn14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. De voorzitter vraagt of er
opmerkingen zijn. Die zijn er niet. Acties die nog openstonden zijn:
• Vraag over eenrichtingsverkeer in De Til is met betrokkene besproken en gezamenlijk is geconstateerd
dat de huidige situatie de meest wenselijke is.
• KB heeft aandacht gevraagd voor een veilige fietsverbinding met Twello. De gemeente Voorst neemt dit
mee in haar mobiliteitsvisie. Op korte termijn verwachten we niet heel veel bijzonders, maar we blijven dit
onderwerp aankaarten.
• KB heeft de gemeente Voorst verzocht om duidelijke en goede communicatie zodra de herinrichting van
de Broekstraat dit jaar wordt uitgevoerd. Er is op dit moment bij KB nog geen planning bekend.
De notulen worden daarna ongewijzigd goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag 2018 is 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. Geen opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Diny haalt enkele punten uit het jaarverslag aan:
• Er zijn ontwikkelingen voor een woonzorggebouw op de plek van het voormalige Dennenlust
• Fietspad langs de Elsbosweg
• Fietsverbinding Klarenbeek – Twello
• Herinrichting Broekstraat
• Diverse bijeenkomsten bijgewoond, zoals RTG en PMA
• Samenwerking met Dorpscontactpersonen en Hulpcoördinator
• Aandacht gevraagd voor “Kijkindekernen” Klarenbeek
• Samenwerking met werkgroep “Lelygate Klarenbeek”
• Start 3e fase woningbouw op de Grote Wetering
5. Jaarverslag penningmeester
De financiële stukken van Klarenbeeks Belang zijn 14 dagen voor de vergadering via de website bekend
gemaakt. Voorzitter Erik meldt dat er geen opmerkingen zijn en bedankt penningmeester Bert Sneller voor
zijn werkzaamheden.
6.Verslag van de kascontroleur
De kascommissie bestaande uit Theo Hendriks en Claire de Haan melden via een schriftelijke mededeling
dat zij de boekhouding in goede orde hebben aangetroffen, de inkomsten en uitgaven correct
geadministreerd waren en de begroting ruim voldoende is nageleefd. Hiermee wordt het financiële
jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld. Claire de Haan en Rob Zuydervelt worden benoemd tot
kascommissie 2020.
7. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
Er zijn geen vragen vanuit de leden. Hierbij wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

8. Waar is KB mee bezig en waar de Dorpscontactpersonen en de Hulpcoördinator
Klarenbeeks Belang:
• Fietspad Elsbosweg; KB is in gesprek met de gemeente Apeldoorn en enkele door KB uitgewerkte
versies zijn besproken. De gemeente gaat nu kijken of deze haalbaar zijn. Het is nog moeilijk te zeggen
wat de uitkomst wordt, maar KB blijft zich inzetten voor een fietspad direct langs de Elsbosweg. We
hebben goed contact met de perceeleigenaren van de grond aan beide kanten van de kruising met de
Traandijk.
• Inrichting Klarenbeekseweg; KB blijft de ontwikkelingen volgen maar tegelijkertijd constateren we ook dat
de provincie Gelderland nog niet heel erg meegaand is. Dit horen we uit alle dorpen terug. De gemeente
Apeldoorn helpt KB om dit proces te verbeteren. Of de aangedragen punten ook daadwerkelijk worden
meegewogen moeten we afwachten. Vanuit de zaal wordt er gediscussieerd over de te hoge snelheid die
er gereden wordt. KB zal het onderwerp scherp blijven volgen.
• Afvalbeleid Apeldoorn; hierover is KB nog steeds in gesprek met de gemeente Apeldoorn. KB blijft van
mening dat het uitrolproces niet goed is verlopen en dat belanghebbenden beter betrokken hadden
moeten worden. Ook zijn de beoogde locaties niet wenselijk. In gebied de Til willen ze de ondergrondse
container in de speeltuin plaatsen. Hier is veel ophef over vanuit de buurt. Aan de kant van de Grote
Wetering had men als plekje een stukje van het sportveld bij Basisschool De Dalk bedacht. Dit is totaal
niet wenselijk. KB hoopt in het kader van samenwerking en overleg tot een oplossing te komen. Hoe
hoopvol dit is kunnen we niet inschatten. Mocht dit overleg niet helpen dan zal KB de Raad gaan
informeren. De grootste pijnpunten zijn voor binnen de bebouwde kom dat er veel te grote loopafstanden
zijn. Voor het buitengebied de extra kosten van €2,50 per leging en de beoogde locaties van de
containers.
• Fietspad tussen basisschool De Kopermolen en het MFC, ook wel pad achter de Molen genoemd. KB
heeft inmiddels de toezegging van de gemeente Voorst dat ze een mooie bijdrage in de kosten willen
doen. KB gaat nu in overleg met de eigenaar om de mogelijkheden verder te verkennen.
• Laagvliegroutes Lelystad; we hebben veel contact met de actiegroep “Lelygate Klarenbeek”. Op dit
moment is het even rustig omdat de zienswijzen nu behandeld moeten worden door het ministerie. 9.400
stuks waar er minimaal 1 tussen zit van de samenwerkende actiegroepen (waar de actiegroep “Lelygate
Klarenbeek” ook overleg mee heeft). Het is in ieder geval duidelijk dat Klarenbeek op de kaart staat.
Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn, samen het bijna alle Gelderse gemeenten en de provincie ook
een zienswijze ingediend. Doel blijft eerst hogere vliegroutes en dan pas het vliegveld Lelystad open.
• Status Dorpsraad Apeldoorn; KB is actief bezig met het samen opstellen van een nieuwe verordening op
het gebied van wijk- en dorpsraden. Op enig moment leek het erop dat deze verordening compleet zou
verdwijnen, inclusief de verplichte voorinspraak die de gemeente Apeldoorn verplicht is te houden met de
dorpsraden. Dat dit momenteel niet altijd gebeurt, is helaas ook een feit. Hoe de nieuwe regeling er
precies uit komt te zien is nog niet bekend, maar KB probeert samen met de andere dorpen onze inbreng
zo maximaal mogelijk te houden.
• Café restaurant De Klaarbeek; het laatste bericht hierover is dat de gemeente Apeldoorn nog bezig is
met het beantwoorden van de zienswijzen.
• Dennenlust; voor zover nu bekend is wordt er afgezien van de aankoop van de (woon)kavel van Theo
Dijkhof. Focus wordt nu gelegd op alleen de oorspronkelijke kavel, zoals gesprekken met de
initiatiefnemer aanvankelijk ook zijn gestart. Het zal een ‘afgeslankte’ versie van het plan worden
waarover het college vorig jaar een principebesluit heeft genomen. Zodra het weer concreter wordt,
zullen we bewaken dat de belangen van de omgeving voldoende worden mee gewogen.
Dorpscontactpersonen
Marente Bouman en Bram de Bree, dorpscontactpersonen sinds 2018 stellen zich voor en presenteren hun
activiteiten. Marente laat zien wat er o.a. op de inloopochtenden gerealiseerd is. Bram vertelt over de vrije
tijdsbezigheden van vroeger ten opzichte van de keuzes die nu mogelijk zijn in Klarenbeek.
Hulpcoördinator
Hulpcoördinator van Klarenbeek, Anja Boonzaaijer, legt uit wat haar functie inhoudt en wat ze voor
Klarenbeek kan betekenen. Haar thema’s zijn; omkijken naar elkaar, zelfredzaamheid en leefbaarheid.
9, Bestuursverkiezing
Erik Neuteboom en Diny Boerkamp zijn aftredend en herkiesbaar. Erik en Diny worden op voordracht van het
bestuur herbenoemd. Henk van Ittersum is ook aftredend en niet herkiesbaar. In de vacature stelt het bestuur
voor om de heer P.H.M.(Patrick) Mascini te benoemen. Applaus van het publiek in de zaal.
Meneer Mascini wordt van harte welkom geheten bij het bestuur van KB. Vanuit zijn vroegere werk kan hij
zeker bijdragen aan weer een andere invalshoek van KB. Hij heeft veel in de zorghoek gewerkt, ook op
bestuurlijk niveau en dat is zeker nu we steeds meer thuiszorg en zelfredzaamheid krijgen een hele
waardevolle toevoeging voor het bestuur.
We nemen afscheid van Henk van Ittersum. Henk is 12 jaar bestuurslid van de Vereniging Klarenbeeks
Belang geweest. Hij heeft gedurende die 12 jaar zich bijzonder ingezet om de leefbaarheid in Klarenbeek te

verbeteren. Helaas is hij het laatste half jaar afwezig geweest i.v.m. met zijn ziekte. Bijzondere projecten
binnen Klarenbeeks Belang, waarbij hij bijzonder veel tijd en plezier aan heeft besteed en beleefd, zijn
destijds: Koningsdag 2009, de viering van 200 jaar koninkrijk in Apeldoorn, de opzet van de 4 mei
bijeenkomsten bij de Propeller aan de Hessen Allee. Henk en zijn vrouw hebben 5 jaar lang ieder kwartaal
een Nieuwsbrief namens Klarenbeeks Belang samengesteld. Henk bedankt de overige bestuursleden voor
de jarenlange samenwerking. Henk ontvangt het beeldje “samen een stap vooruit” en Hennie bloemen.
10. Opening van “Atlas van Apeldoorn”
De Coda vertelt over hun project de “Atlas van Apeldoorn”. Er is een programmaboekje samengesteld over
het project “Atlas van Apeldoorn”, wat loopt van 10 april tot 12 oktober. Wethouder Sandmann overhandigt
een informatiepanelenbord aan Bert Wensink van architectenbureau BAS. Van 10 april tot 5 mei is er een
expositie over Klarenbeek in de Maalderij. Op 12 oktober wordt het project afgesloten bij Dijkhof Bouw.
Iedereen is van harte welkom. Bert Wensink maakt van de gelegenheid gebruik om de inwoners van
Klarenbeek te bedanken voor de grote belangstelling bij de opening van de Maalderij.
11. Vrijwilliger van het jaar 2018
Dit jaar hebben we voor twee vrijwilligers van het jaar gekozen. Het zijn de heren Geert Bouwmeester en
Willem Elijzen. Twee mannen die een actieve klusgroep aansturen. Ze hebben al heel wat klussen op hun
naam staan zoals de ondergrond van de sporthal in het MFC, grondwerk rondom het MFC, de parkeerplaats
rond het MFC, aanleg van het Pluimpad, aanleg van het Beachveld, bestrating en grondverzet bij het Boshuis
en nu weer de Jeu des Boulebaan. Ook helpen ze graag mee met de Merida ATB-Tocht. Beide heren
ontvangen een roemer en de dames een bos bloemen.
12. Opening Jeu de Boulesbaan
De voorzitter van KB meldt dat KB afgelopen jaar 40 jaar heeft bestaan en dat er in plaats van een feestje te
vieren er een jeu des boulesbaan wordt aangeboden aan Klarenbeek.
Burgemeester Penninx heeft mooie woorden voor Klarenbeek en Klarenbeeks Belang. Samen met Reinier
Plante en wethouder Sandmann worden de eerste jeu de boules ballen gegooid en daarmee is de opening
een feit.
13.Rondvraag.
Wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en nodigt allen uit voor een
drankje en een hapje in de Brug.
Klarenbeek, 10 april 2019

