
 
 
 
 
 
 

Vereniging Klarenbeeks Belang 
Secr: Bosweg 58, 7382 CD Klarenbeek  
E-mail: info@klarenbeeksbelang.nl 
 
Notulen van de jaarvergadering van Klarenbeeks Belang (KB)  
gehouden op 20 april 2022 om 19.30 uur in het MFC, Bosweg 14. 
Aanwezig namens het bestuur: Erik Neuteboom, Tonnie Brugman, Patrick Mascini, Wyno 
Harmelink, Bert Sneller, Martine Hoek en Diny Boerkamp.  
Afgemeld hebben zich: de colleges van de beide gemeenten.  
Aanwezig publiek: ongeveer 150 personen.  
 
1. Opening 
De voorzitter, Erik Neuteboom, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Speciaal welkom aan de aanwezig Raadsleden van de gemeente Voorst en Apeldoorn, onze 
aanspreekpunten voor de gemeenten Chris Frencken en Harriet Althof en de wijkagenten. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Het verslag van de kascommissie wordt behandeld bij punt 6. Er zijn geen mededelingen en 
ingekomen stukken. 
 
3. Notulen jaarvergadering van 10-04-2019 
De notulen 2019 zijn14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. De voorzitter 
vraagt of er opmerkingen zijn. Die zijn er niet.  
 
De voorzitter vraagt Theo Dijkhof van D&D projecten of hij een toelichting kan geven op de 
komende bouwplannen aan de Hessenallee. Theo meldt dat er 62 woningen worden gebouwd. Er 
geen hoogbouw komt. 42 Woningen in het betaalbare segment (230.000 – 375.000) daarnaast 20 
duurdere. Op 2 juni wordt over het bouwplan een informatieavond gehouden in het MFC. Naast dit 
bouwplan wordt in hetzelfde gebied 1.8 hectare natuur ontwikkeld. 
 
Theo melde ook dat hij vandaag te horen heeft gekregen van de gemeente Voorst dat zijn 
bouwplan voor Dennenlust is afgewezen en dat er een nieuw plan moet komen wat een 
maatschappelijke bestemming heeft. Het zal nog een tijd een kale plek blijven in het dorp! 
 
De notulen worden daarna ongewijzigd goedgekeurd. Met dank aan de secretaris. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag 2021 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:  

• We hebben, als bestuur12 maal vergaderd, soms life en soms via teams 

• De eerste fase van het fietspad langs de Elsbosweg is afgerond.  

• Klarenbeeks Belang heeft ingesproken in de RTG van Voorst over de mogelijke 
sluiting/aanpassing van diverse spoorwegoverwegen.  

• De werkzaamheden op N789 in Klarenbeek zijn zo goed als afgerond.  

• Nieuwe bouwplannen tussen de Hessenallee en De Doorvaart.  

• Communicatie naar de buitenwereld verbeterd door een nieuwe opzet van onze  website.  

• 4 Keer is de Nieuwsbrief uitgebracht. 

• De functie van Dorpscontactpersonen en Coördinator Hulpvragen zijn dit jaar ingevuld door 
Bram de Bree, Marente Bouwman en Anja Boonzaaijer.  

• Het AED-project; de gemeente Apeldoorn als Voorst onderhouden nu beiden 2 AED’s.  

• Een werkgroep onder KB werkt aan het project DUO-fiets.  

• In augustus 2022 gaat de basisschool De Dalk gaat sluiten. Er zijn plannen om daar een  
voorziening te realiseren voor ouderen zodat zij in Klarenbeek kunnen blijven wonen.  



• De jaarvergadering is i.v.m. corona in 2021 niet doorgegaan, in overleg met beide 
gemeenten is besloten om de stukken van de jaarvergadering op te sturen naar de 
gemeenten en op de website van KB te plaatsen. De prijs “vrijwilliger van het jaar” is dat 
jaar wel uitgereikt aan Chris Wolters. 

• We hebben gesprekken gevoerd rondom de Regionale Energiestrategie. Vanuit de 
dorpsraad volgen we de ontwikkelingen rondom duurzame energie en houden we in de 
gaten of de stem van de burgers voldoende gehoord wordt.  

• Bewoners van het Apeldoornse deel van Klarenbeek zijn overgegaan naar een nieuwe 
manier van afval scheiden.  

• Samenwerking Comité Dorpsverfraaiing, we werken goed samen met het  CDV.  
 

Naar aanleiding van bovenstaande punten legt de voorzitter uit waar we in 2022 mee bezig 
zijn: 

• Fietspad fase 2 

• Omgevingsvisie 

• Overwegen, motie is aangenomen, de overwegen in Klarenbeek worden niet afgesloten 

• Wegen onderhoud drempels Broekstraat, verl. Broekstraat en Polveensweg 

• AED’s 2x vervangen voor nieuwe met 2 kasten. Bedieners kunnen zich  aanmelden bij 
Tonny Brugman  

• Woningbouw, op gezette tijden hebben we overleg met Theo Dijkhof van D&D Projecten. 

• Hart van Klarenbeek, mooi initiatief die we volgen en daar waar mogelijk proberen een 
steentje aan bij te dragen 

• Project Duofiets 
 
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 Claire de Haan en Robert Kroon 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. Albert Ploeg en Gerrit Koning worden benoemd 
tot kascommissie 2022. 
 
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.Wijziging van de statuten 
KB moet o.a. vanwege veranderende regelgeving (WBTR) haar statuten aanpassen. De regeling 
hiervoor is dat 60% van de leden aanwezig moeten zijn op een ledenvergadering. Aangezien we ca 
375 leden hebben halen we dat niet vanavond. De procedure schrijft voor dat we dan als bestuur 
op de volgende bestuursvergadering (18 mei), indien er geen bezwaren kenbaar gemaakt zijn de 
statuten vast mogen stellen. Alles is te lezen op www.Klarenbeeksbelang.nl. 

 
 
9, Vrijwilliger van het jaar 2021 
We nomineren een vrijwilliger van het jaar 2021. Dat zijn dit jaar: Martin en Marita Pol-van Schaik.  
Martin en Marita werken hard voor het MFC en De Brug maar voor gezelligheid en een praatje 
moet altijd tijd zijn. “Toppers zijn jullie” zeggen ze tegen andere vrijwilligers, hun nominatie is meer 
dan verdiend. Deze vrijwilligers doen naast hun deel waarvoor ze een vergoeding krijgen zoveel 
andere werkzaamheden voor het MFC dat er wel een fulltime functie van gemaakt kan worden. 
We doen een oproep aan beide gemeenten om voor het urenprobleem iets te verzinnen. Ze krijgen 
een bokaal en bloemen uitgereikt door de voorzitter. Beiden waren zeer verrast en namen de 
felicitaties in ontvangst. Ze waren daarna alweer snel actief om de avond goed te laten verlopen. 
 
 
 



10. Bestuursverkiezing 
Bert Sneller is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Robert Kroon voor om zijn functie 
over te nemen. De vergadering is akkoord en geeft applaus. Bert wordt door Erik bedankt voor de 
12 jaren dat hij penningmeester was.  
Erik Neuteboom is ook aftredend en niet herkiesbaar. Deze vacature is nog niet vervuld. 
Erik geeft een toelichting over zijn vertrek. Zijn vertrek heeft te maken met zijn switch die hij gaat 
maken naar de provinciale politiek voor de partij BBB. Beide functie zijn niet te combineren. 
Patrick bedankt Erik voor de 7 jaren dat hij voorzitter was van KB. Erik was een gedreven en 
betrokken voorzitter die zicht had op vele dossiers die de revue passeerden. Hij kon zich vastbijten 
in bepaalde dossiers waarbij dan veel gesprekken met raadsleden en burgers werden gevoerd. Hij 
heeft veel voor de vereniging en Klarenbeek gedaan en danken hem daar hartelijk voor. Bloemen 
en een cadeaubon worden hem aangeboden. 
 
Harriet Althof, wijkmanager van de gemeente Apeldoorn, bedankt Bert en Erik ook voor hun inzet 
bij Klarenbeeksbelang en overhandigt beiden een bloemetje. 
 
11. Rondvraag. 

• Frits Dijk vraagt of er nog een bijeenkomst komt over de veiligheid rondom de 
spoorwegovergangen. Erik legt uit dat er een Motie “Klarenbeek blijft open” (29-3-2022) op 
een Motie is aangenomen over het niet sluiten/aanpassen van de spoorwegovergangen. De 
destijds geplande bijeenkomst is i.v.m. corona toen niet doorgegaan.  

• Kees Kuiper lid van de Muziekvereniging Klarenbeek meldt dat de MVK op 9-7-2022 een 
soort concert met bonte avond geeft in het MFC. 

 
12. Einde vergadering. (20.20 u) 

• Erik bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst hun wel thuis voor straks. 
 
13. Welkom aan de nieuwe inwoners van Klarenbeek 
Na de bestuursvergadering werden de nieuwe inwoners van Klarenbeek speciaal welkom geheten. 
Bram de Bree en Anja Boonzaaijer doen een korte toelichting van hun inloopochtenden en 
werkzaamheden. Bert en Ina Visser verzorgen een presentatie over de historie van  Klarenbeek. 
Mevrouw Kroon vertelt als nieuwe inwoonster van Klarenbeek haar ervaringen met het dorp en de 
verenigingen 
Bram de Bree sluit af en nodigt een ieder uit om langs de kraampjes van de verenigingen te gaan 
en kennis met hun te maken.  
 
 
Klarenbeek, 20 april 2022 
 
 
 


