NOTULEN PLAATSELIJK BELANG HAARLE
Dinsdag 14 maart 2017
Aanvang 20.00 uur Sportorant.

1.

Opening vergadering door Jet Mars.
Iedereen wordt welkom geheten, Jet legt de aanwezigen uit dat het PB Haarle op
dit moment geen voorzitter heeft en dat de leden van het bestuur om beurten
onderwerpen voor hun rekening zullen nemen.

2.

Notulen vorige vergadering d.d. 7 maart 2016
De notulen zijn tweemaal gepubliceerd in Informatie Haarle en worden door de
aanwezige leden goedgekeurd.

3.

Jaarverslag 2016 – Margot Jansen.
Ook in 2016 zijn we weer druk bezig geweest voor ons mooie dorp. Het begon in
Januari al met het tot stand komen van de vrijwilligersorganisatie van stichting
Dorpshuis. We zijn heel trots dat er met zoveel vrijwilligers al een heel goed jaar
is gedraaid. De Stichting is uit de rode cijfers en kan aan de toekomst gaan
denken. Helaas is ons streven om nieuwe bestuursleden voor Stichting Dorpshuis
te verwelkomen niet gelukt.
Ook is in januari onze mooie nieuwe website haarle.com online gegaan. We hopen
hiermee beter te communiceren met iedereen in Haarle.
DPP is natuurlijk ook steeds actief en eindigt eind 2017. Er zijn al mooie
resultaten bereikt met alle werkgroepen. Hierover zijn diverse bijeenkomsten met
Haarlenaren geweest, en is door veel mensen actief meegedaan.
We zijn ook gestart met het groenbeheer, het dorp is onderverdeeld in
verschillende gebieden en enkele verenigingen houden het dorp netjes en
onkruidvrij voor een mooi bedrag. Op deze manier steunen wij het Haarlese
verenigingsleven twee jaar achter elkaar met Euro 7000 per jaar. In het voor- en
najaar ( april/nov) organiseren we een gezamenlijke blad/onkruid dag i.s.m. de
gemeente voor heel het dorp, zodat iedereen kan helpen om het grote geheel
netjes te krijgen.
Ook de zwerfvuilacties in het voor en najaar zijn nog steeds nodig helaas.
Momenteel is de N35 natuurlijk een hot item en blijven we dit onderwerp op de
voet volgen. Er is een bijeenkomst geweest van RWS voor de omwonenden maar
helaas gaan ze niet verder met de burgerparticipatie en worden we alleen op de
hoogte gehouden wat hun stappen zijn en hebben we weinig inspraak.
Om ook nieuwe bewoners bij ons dorp te betrekken hebben we het initiatief van 2
dames ter harte genomen en Gonny en Mariet verwelkomen nu persoonlijk nieuwe
inwoners in ons dorp met een welkomsmap met allerlei nuttige informatie over ons
dorp.

In ons halfjaarlijks overleg met de PB’s uit de gemeente Hellendoorn worden
gezamenlijke problemen besproken en info uitgewisseld. Het is belangrijk elkaar
hierin te ondersteunen en goede contacten te onderhouden.
N.a.v. de toekomstige leegstand van steeds meer agrarische bedrijven zullen wij in
overleg gegaan met leden van de LTO. Samen willen wij proberen voorstellen te
ontwikkelen en oplossingen en ideeën te bedenken om leegstand te voorkomen i.s.m.
WG8 van DPP.
Duurzaamheid is het onderwerp wat de gemeente momenteel hoog op hun agenda
hebben staan. De gemeente ontwikkelt een lange termijn Duurzaamheid visie. Er
zijn enkele bijeenkomsten geweest en hier hebben we als PB aan deel genomen.
Het wachten is nu op het resultaat.
Natuurmonumenten is druk bezig met het plan “de Pas” . Een moeilijk punt is het
parkeren. Hierover is geen overeenstemming gekomen tussen PB, werkgroep 2 van
DorpsPlanPlus en NM. De plannen van NM liggen nu bij de Gemeente Hellendoorn
ter goedkeuring.
En natuurlijk krijgen we in Haarle eindelijk glasvezel. Stichting Glashelder en alle
ambassadeurs van Haarle zijn druk geweest om de inwoners de voordelen van
glasvezel te vertellen en daardoor hebben we de 50% aanmeldingen gehaald en
kunnen de eersten inwoners al gebruik maken van glasvezel. Dit is heel belangrijk
voor ons en voor onze ondernemers om met de tijd mee te gaan en voorbereid te
zijn op de toekomst.
En natuurlijk zijn er ook weer subsidies uitgekeerd door de subsidie commissie dat
door 1 PB wordt voorgezeten. Hierdoor hebben er weer mooie nieuwe activiteiten
in ons dorp plaats kunnen vinden.
Voor alle info kijk op www. Haarle.com
En natuurlijk willen we alle vrijwilligers en betrokkenen van ons mooie dorp Haarle
heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder deze mensen kunnen we niet zo
gastvrij en leefbaar zijn !!!
4.

Financieel Jaarverslag 2016 – Penningmeester Jos Kemper
De penningmeester doet verslag van de inkomsten, uitgaven, het resultaat en het
vermogen van de vereniging voor Plaatselijk Belang. Er wordt gerapporteerd op
basis van de vijf activiteiten die in de Vereniging plaatsvinden: (1) PB Haarle, (2)
DorpsPlanPlus, (3) DOP gelden, (4) Subsidie Comité en (5) Groenbeheer. De
inkomsten en uitgaven van PB Haarle waren in 2016 in balans. De Penningmeester
verklaart dat het resultaat over 2016, geheel te danken is aan het feit dat de
inwoners van Haarle weinig subsidie hebben aangevraagd. Hierdoor heeft het
Subsidie Comité ruim 3000 Euro overgehouden, dit zal worden toegevoegd aan de
subsidiekas van 2017.

5.

Verslag KasCommissie 2016:
De heer Marcel Vree Egbers verkaart tezamen met Tonnie kemper de kas controle
te hebben uitgevoerd namens de leden van de Vereniging en de boeken geheel in
order te hebben aangetroffen. Daarop geven de leden hun akkoord op het rapport
van de Financiën 2016.

6.

Verkiezing Kas Commissie 2017:
De heer Leo Havekes stelt zich beschikbaar voor de Kas Commissie 2017, dit
wordt door de leden goedgekeurd. In 2017 zal de Kas Commissie bestaan uit
Tonnie Kemper en Leo Havekes.

7.

Statutenwijziging – Alexander ter Kuile
Het bestuur van de vereniging doet een voorstel aan de leden tot het wijzigen van
de statuten daar deze al enige jaren verouderd zijn. De statuten van de Vereniging
bepalen dat statuten wijzigingen uitsluitend kunnen worden doorgevoerd, indien
het Bestuur de leden vooruit geïnformeerd heeft dat dit onderwerp op de agenda
staat. Dit is geschied. Vervolgens dienen 2/3e van de leden aanwezig te zijn in de
vergadering en dienen ook 2/3e van de aanwezigen de wijzigingen goed te keuren.
Het bestuur stelt vast dat in deze algemene vergadering niet 2/3e van de leden
van de vereniging aanwezig zijn en dat er dus geen quorum is om
statutenwijzigingen door te voeren. Het Bestuur verklaart binnen 4 weken een
tweede AV te zullen organiseren speciaal om het onderwerp statuten wijzigingen
op te voeren. In deze tweede vergadering kunnen de aanwezige leden met 2/3e
van de stemmen de wijzigingen goed keuren.
Het volgende voorstel tot Statuten wijziging wordt slechts ter informatie
voorgelegd aan de leden:
 Artikel 14.2 – Bestuurstaak – Vertegenwoordiging
Indien het aantal bestuursleden beneden de zeven is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd.
HUIDIGE TEKST:
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
NIEUWE TEKST:
Het bestuur dient zich in te spannen om zo spoedig mogelijk de open plaats of open
plaatsen in te vullen. Het bestuur is echter verplicht in de eerst volgende
algemene vergadering de open plaats of de open plaatsen aan de orde te brengen.
 Artikel 14.5.1 – Bestuurstaak – Vertegenwoordiging
Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:
HUIDIGE TEKST:
Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een bedrag, of waarde van een duizend gulden
(f.1.000,--) per rechtshandeling of investering te boven gaande;
NIEUWE TEKST:
Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een bedrag, of waarde van tien duizend euro (Euro
10.000) per rechtshandeling of investering te boven gaande. Waarbij elke

handeling die een bedrag van Euro 1.000 te boven gaat, de autorisatie van twee
bestuursleden nodig heeft. Bovenstaande bedragen zijn geïndexeerd op prijspeil 1
januari 2016.
 Artikel 20.1 – Bijeenroeping algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
HUIDIGE TEKST:
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 4, dan wel door publicatie in tenminste twee ter
plaatse veelgelezen dag- en weekbladen.
NIEUWE TEKST:
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 4, dan wel door publicatie in tenminste één ter
plaatse veelgelezen weekblad en/of elektronische publicaties, zoals websites of
social media.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel een 2e AV te organiseren binnen 4
weken.
8.

Bestuursverkiezing – Alexander ter Kuile
De Secretaris Margot Jansen heeft het bestuur laten weten dat zij niet
beschikbaar is voor een tweede bestuursperiode van 3 jaar. Het Bestuur betreurt
haar besluit ten zeerste, maar het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor
de volle inzet en betrokkenheid van de Secretaris over de afgelopen jaren. De
vergadering spreekt eveneens haar dank uit voor het werk van Margot Jansen.
Het Bestuur heeft een kandidatuur ontvangen van de heer Piet Dingemans, die zich
verkiesbaar stelt voor het bestuur. De heer Dingemans stelt zich aan de
Algemene Vergadering voor en wordt vervolgens met groot applaus welkom
geheten in het Bestuur van de Vereniging. De zittingsperiode van de heer
Dingemans zal 2017-2020 zijn.

9.

Mededelingen en Rondvraag:
De Penningmeester informeert de vergadering dat in overleg met de
Woningstichting Hellendoorn is overgegaan tot het verwijderen van het kunstwerk
van pastoor Holtslag. PBH is eigenaar van het kunstwerk en heeft de
Woningstichting toestemming gegeven het kunstwerk te verwijderen en op te
slaan. Inmiddels heeft een inwoner zich gemeld met interesse om het kunstwerk
voor Haarle te behouden en een nieuwe locatie voor het kunstwerk te vinden.
Het Bestuur PBH informeert de vergadering dat het Bestuur – als eigenaar – zelf
geen initiatief zal nemen tot herplaatsing van het kunstwerk, maar dat elk
initiatief van inwoners om een nieuwe locatie voor het kunstwerk te vinden door
PBH ondersteunt zal worden.
Een lid van de vereniging verklaart dat naar zijn informatie het kunstwerk reeds
gesloopt is te Raalte. Hierop verklaart het Bestuur PBH dat het onderzoek zal
doen naar de status van het kunstwerk, maar dat indien het kunstwerk nog

beschikbaar is, de positie van het bestuur de zelfde blijft. Inwoners dienen zelf
de voorbereidingen met de gemeente te treffen indien herplaatsing gewenst is.


De heer L. Havekes vraagt naar de mobiele App. Buurtpreventie en hoe een
inwoner van het buitengebied hieraan kan meedoen. De wijkagent de heer Bert van
Eijk geeft aan dat iedere inwoner zich via de website van de gemeente
Hellendoorn voor deelname kan aanmelden. Het PBH Bestuur zegt toe nogmaals
een oproep in Informatie Haarle plaatsen. Indien men onraad ziet, wordt men
verzocht eerst 112 te bellen en dan pas de app in te schakelen. De beheerder van
de app is Koen Schrijver.



Wijkagent Bert van Eijk vraagt aandacht van de aanwezigen voor de snelheid van
het autoverkeer in Haarle. Door inwoners van Haarle wordt regelmatig aan de
gemeente gevraagd om de snelheid te komen controleren omdat men het onveilig
vindt in Haarle. Hij vertelt dat er weliswaar een bord met Max snelheid 30KM
staat in de kom Haarle, maar dat dit niet wordt gehandhaafd door de Gemeente.
Zij kiezen er voor niet te handhaven omdat de wegen in het dorp niet aangepast
zijn aan een 30 KM zone . Tegen uitgedeelde bekeuringen kan men dan met succes
bezwaar maken. Door aanwezigen wordt gesteld dat zelfs 50 KM/uur snelheid de
nog wel eens overschreden wordt. De gemeente heeft indertijd geweigerd fysieke
verkeersmaatregelen te nemen om de snelheid officieel naar 30km terug te
brengen, waardoor het nu niet goed mogelijk is om snelheidsovertreders te
bekeuren in Haarle . Ook de Poggenbeltweg en Stationsweg zijn niet ingericht op
snelheid reducties. Op deze wegen mag 60 KM gereden worden en dit wordt af en
toe gecontroleerd. De inwoners van Haarle kunnen wel het goede voorbeeld
geven, zowel in als buiten het dorp. Verder vindt men de Molenweg te smal om met
twee fietsers naast elkaar, twee auto’s uit tegenovergestelde richting te passeren.
Ook wordt door de leden gemeld dat er op de N35 regelmatig door rood licht
wordt gereden (kruispunt Molenweg) en dat het verkeerslicht erg kort op groen
staat voor oprijdend verkeer vanuit Haarle. Al deze factoren zullen negatief
worden beïnvloed nu de N35 steeds drukker wordt en verkeer vanuit Haarle
nauwelijks de N35 op kan . Sluipverkeer door het dorp neemt steeds meer toe.
WG9 - de werkgroep Verkeer - zal wederom naar deze materie kijken.

10. Sluiting
Het bestuur vraagt de leden of er nog zaken zijn die zij willen bespreken. Dit is
niet het geval, hierop sluit het bestuur de Algemene Vergadering.

