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NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG HAARLE
Dinsdag 10 maart 2020
Aanvang 19.30 uur – De Veldkamp
Aanwezig:
John Disselhorst, Carina van Bokhorst, Ron Vloedgraven, Jet
Mars, Piet Dingemans.
Later aan tafel: Roel Nahuis, Roy Albers, Monique Grondhuis.

1. Opening vergadering door de voorzitter John Disselhorst om 20.00 uur
Heet iedereen welkom, nieuw gebouw, Nieuws uur is aanwezig. Voor de woning nood
film. Worden opnames gemaakt, en de mensen mensen gevraagd of dit goed was.
Welkomst comité, Marriët Hoonhorst en Gonnie Rentink, voor nieuwe inwoners van
Haarle.

2. Notulen. Stonden op de website. Geen op- of aanmerkingen.
3. Jaarverslag 2019 door Jet.
Deze staat op de website ( haarle.com )?
Henk Hobert: werkgroep verkeer kan die samenwerken met Nijverdal.
4. Financieel verslag 2019.
Dit wordt door de penningmeester gedaan, en er waren geen vragen over.
5. Verslag kascontrolecommissie.
Sonja Roessink en Joris Heuven hebben de kascontrole gedaan en dit is goed
bevonden.
Sonja stopt dit jaar omdat ze het 2 keer gedaan heeft , Joris gaat door naar volgend
jaar.
6. Benoeming lid kascontrolecommissie.
Alexander ter Kuile is heeft zich aangeboden om volgend jaar ook kascontrole te doen.
7. Bestuurszaken.
Jet Mars en Piet stoppen dit jaar.
Ze worden bedankt en krijgen verhaaltje van Voorzitter, een cadeaubon en bloemen.
Nieuwe kandidaat bestuursleden zijn: Roel Nahuis, Roy Albers en Monique Grondhuis.
Ze worden welkom geheten, stellen zich even voor en de leden zijn het ermee eens.
Ze nemen dus zitting in het bestuur per 10 maart 2020.
8. Rondvraag: door Ron,
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Robert Kemper / St. Dorpshuis; bestuur, gebruikersraad zoeken, ze willen ook gaan
vergaderen om een jaarverslag te doen voorde inwoners van Haarle.
Van wat er allemaal zoal gebeurd met De Veldkamp enz……
Henk Hobert / Mensen met beperking, zoeken mensen die helpen (Hulp stichting de
Welle.) misschien bij basisscholen langs. Omdat ze niet alles zelf meer goed kunnen.
Mensen kunnen zich melden bij Henk Hobert.
Sluiting: Beginnen weer om 21.00 uur omdat handbaldames nog moeten trainen.

24 uurs zorg is niet zo flexibel.
Jan Besten gaat wat vertellen daar over. Maatschappelijke voorzieningen. Louise v Haaften ,
Thea ten have Ellen witten, Ron Vloedgraven.
Annie Bloemen ,
Dop doorstart, mensen willen oude dag slijten in HAARLE. Mensen met beperking. Zijn er zo
veel. 17 ouderen die elders wonen, maar weer terug willen.
Thuis wonende willen ook in Haarle 24 uurszorg. Reggewoon, Zorgaccent is ook in beeld.
WAS ZEER POSITIEF HIER OVER . Gemeente / provincie .
Vragen of dit haalbaar is. KAW uit Groningen.
Conclusie : is haalbaar in Haarle, Waar het gebouw neerzetten. Kerk gevraagd en die wilde
grond beschikbaar stellen. Reggewoon heeft de eerste koop.
Henri Maris is ook aanwezig bij PBH vergadering.
Emiel Koers/ Noël Besten. Enquête uitslag werkgroep wonen. Paul Hoonhorst, Alex Kemper
Henri Maris.
Jongeren willen graag bouwen maar kunnen niks, vandaar de Enquête.
Voor de resultaten kunt u de website haarle.com raadplegen van PBH onder het kopje
wonen. En alles staat vermeld in Info Haarle.
583 Haarle
19 Raalte
Paar Nijverdal, en meerdere plaatsen.
Jongeren / Senioren zijn het meest op zoek.
Er wordt nog geanalyseerd met de resultaten door een extern bureau zodat het wel eerlijk
gaat.
Ron bedankt iedereen
Henk: vind goed dat bureau komt, neem ze mee naar gesprekken in gemeente.
Jan Besten: veel mensen willen bouwen: afgestraft door gemeente, omdat financiel niet
haalbaar is: budget kon je invullen op enqeute. Wordt naar gekeken
Harry Reimert: 10 jongeren wilden bouwen maar geld is er maar plek niet; Provincie werkt
niet echt mee, maar we gaan eerst alles goed doornemen.
We houden de druk erop.
Hennie Bouwhuis: we moeten weer bouwkavels hebben, paar jaar geleden Kapperts kamp
weg gehaald. Blijven circuleren
Johan Middelkamp: Tijdelijke bestemming voor jongeren, bijvoorbeeld units totdat de schop
in de grond kan
Thea ten Have: Toon behoefte en noodzaak aan als je gesprekken aan gaat met gemeente en
Provincie.
Alles kan nog wel 2 jaar duren zegt Emiel en Noël.
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Kleine bijdrage voor analyse enquête voor bureau KAW ( Reggewoon ) als nodig is, PBH ook
bijdragen?
KAW is zeer snel en zeer voor varend wordt in de zaal gezegd door ervaring er mee.
Sluiting en borrel: 21.30 uur

