
Verslag / notulen Openbare Jaarvergadering Mariënvelds Belang
14 juni 2016 - Cafe Heutinck Mariënvelde

Aanwezig bestuur: Andre Bokkers, Rene Mombarg, Roy Spieker, Willy Klein Goldewijk, Thijs Wieggers, 
Jeanette Krabbenborg, Elza Overbeek en Trees Domhof (tevens notuliste).
Afwezig bestuur met bericht: Barbara Pondes 
Inwoners Mariënvelde: 52 personen
Genodigden: Jos Hoenderboom: wethouder. VVD,CDA en OOG
Afwezig genodigden met bericht: PvdA
Aanwezig presentatie thema Mantelzorg na de pauze: 
Ellen Penterman, Maria te Braake en Vera Hofman. 

1) Opening: Andre Bokkers opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Afmelding van  
Barbara Pondes, Henk Eekelder en Andre Domhof

2) Notulen van de jaarvergadering van 2015: stonden helaas niet op de site: 
geen op- of aanmerkingen

3) Jaarverslag: Jeanette Krabbenborg leest het jaarverslag voor, zie hieronder:

Jaarverslag 2015-2016 
Het bestuur van Marienvelds Belang (MB) heeft in deze periode twaalf keer vergaderd, waarvan twee 
keer met de adviesraad. Tevens is er vier keer iemand van het bestuur van de BMV aangeschoven om 
met het bestuur van MB de stand van zaken te bespreken en te sparren. Het bestuur heeft drie keer een 
overleg gehad met de overige kleine kernen en is naar een vergadering geweest van de gemeente, 
waarbij alle fracties en overige kleine kernen aanwezig waren.

Op 12 augustus was omroep Gelderland in Mariënvelde met Zomer in Gelderland. Hierin heeft MB vanaf 
het begin het voortouw genomen en werd hierbij door vele inwoners geholpen. Van het geld dat er toen 
gewonnen is, is een bank voor de BMV aangeschaft. Deze wordt momenteel door een aantal vrijwilligers 
beplakt met mozaïeksteentjes.

Eind augustus en in november is een afvaardiging van het bestuur in gesprek geweest met de gemeente 
over het afwaarderen van de Zompweg. In januari j.l. is er een bijeenkomst in Mariënvelde geweest met 
de belanghebbenden. Er was een grote opkomst en een brief met de mening van de aanwezigen is toen 
naar de gemeente verzonden. Afgelopen april is er weer een bijeenkomst met MB en afgevaardigde van 
de Zompweg geweest. Dit verhaal wordt verder vervolgd. 
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Het MB bestuur is vanaf vorig jaar september bezig geweest met de pilot Mobiel Gedeeld. Dit betrof de 
plaatsing van een auto, welke door de inwoners gehuurd kon worden. In eerste instantie zagen wij hier 
wel kansen voor, maar uiteindelijk hebben we er van afgezien.

In november is wethouder Jos Hoenderboom in Mariënvelde geweest. Dit is een jaarlijks bezoek van de 
wethouder aan de kleine kernen. Daarnaast is er ook jaarlijks een overleg met de overige kleine kernen 
en Jos Hoenderboom in het gemeentehuis.

De werkgroep m.b.t. aanleg glasvezel in het buitengebied, is eveneens diverse keren bijeengeweest.
Ook is er met de gemeente frequent contact onderhouden. De gemeente heeft nu een convenant 
getekend met CIF. Roy en René houden zich hier mee bezig.

In maart 2016 heeft Elza het nieuwe logo voor MB gepresenteerd aan de adviesraad en tevens ook de 
nieuwe website. De nieuwe website is sinds pasen in de lucht en Elza gaat de website beheren.

Ook zijn er diverse overlegmomenten geweest m.b.t. onderwijsplannen van het Lima en onderwijsvisie 
van de gemeente. Als MB zijn we naar diverse bijeenkomsten geweest. Daarnaast zijn er nog vele 
andere vergaderingen en bijeenkomsten geweest waar wij of een afgevaardigde, namens MB naar toe 
zijn geweest.
___________________________________________

4) Financieel jaarverslag: Roy Spieker. De Kascontrole heeft plaats gevonden door Albert 
Leemreize en Bjorn Krabbenborg. Goedgekeurd. Nieuwe kascommissie: Bjorn Krabbenborg en 
Gilbert Klein Goldewijk. 

5) Bestuurswisseling: Jeanette Krabbenborg 9 jaar in het bestuur en Thijs Wieggers 6 jaar in het 
bestuur zijn afgetreden. Zij worden opgevolgd door Elza Overbeek en Trees Domhof. Andre 
bedankt de aftredende bestuursleden en de nieuwe leden stellen zich voor. 

6) Mededelingen van het bestuur 

School: Marienvelds Belang wordt door de Lima geinformeerd over de plannen voor de 
basisschool in Mariënvelde. Hier is al de nodige ophef over geweest en ondertussen is er wel 
meer duidelijkheid ontstaan. Marienvelds Belang kan de Lima en de gemeente op de hoogte 
brengen van wat er leeft in de gemeenschap en de Medezeggenschaps Raad van de basisschool  
adviseren, alleen deze laatste heeft rechten en zeggenschap over het beleid van het Lima. 
Er zijn inmiddels verschillende vergaderingen geweest met de vereniging Kleine Kernen, DBO’s. 
Zij willen in principe allemaal hetzelfde, de basisschool en daarmee de leefbaarheid behouden 
voor de kleine dorpen. De DBO’s gaan met dit standpunt in gesprek met het Lima op 16 juni. De 
Gemeente zal hier ook aanwezig zijn. De plannen zijn door het Lima en Gemeente al verschoven 
naar na de zomervakantie. MB wil een overleg, eventueel een werkgroep op touw zetten met de 
MR en ‘verontruste’ ouders. Femke Dijkman vraagt (namens de verontruste ouders) hierin plaats 
te mogen nemen. 
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Aanleg Glasvezel: Namens MB behartigt door Roy Spieker en Rene Mombarg. Alle kleine 
kernen zijn in gesprek gegaan met het CIF (commercieel bedrijf). Zij willen zorgen dat in het 
buitengebied de mogelijkheid komt om internet te krijgen via glasvezel.Voor de meest afgelegen 
gebieden zal de prijs ook hoger worden. Men krijgt automatisch bericht met de vraag of je 
interesse hebt of niet. Waar de coaxkabel van de  KPN ligt (dorp zelf) komt geen glasvezel. 

Mobiel gedeeld: Dit project is niet doorgegaan omdat men geen vertrouwen had in de 
organisatie en er weinig animo was in het dorp. Zieuwent wil een eigen initiatief starten met een 
electrische auto, hieraan kan Mariënvelde eventueel meedoen. 

Website: Het oude logo van MB was een plattegrond met 3 pijlen (van de 3 gemeenten) dit logo 
was niet digitaal (meer) en zou dus opnieuw gemaakt moeten worden. Daarom is de keus 
gemaakt om naar een nieuw logo over te gaan. Links staat het nieuwe BMV gebouw, in het 
midden de kerk en rechts de school. Van het nieuwe logo ging het door naar een nieuwe website 
ter vervanging van de oude marvisie. www.marienveldsbelang.nl is sinds pasen in de lucht en 
wordt beheerd door Elza Overbeek. De website is bedoeld voor alle verenigingen van 
Mariënvelde, dus willen mensen berichten of informatie plaatsen dan kan dat via 
redactie@marienveldsbelang.nl. 

Vluchtelingenwerk: Jeanette Krabbenborg zat namens MB in de klankbordgroep  
Vluchtelingenwerk en zij zal deze taak overdragen aan Trees Domhof. Voor nu geeft Jeanette 
nog toelichting: Dhr. Keegstra zit hierin namens de gemeente Oost-Gelre en Dhr. Hulshof spreekt 
namens de afgevaardigden van de klankbordgroep. De gemeente had drie locaties op het oog 
voor het oprichten van een AZC, waarvan alleen het DIMS kantoorgebouw in Lichtenvoorde nu 
nog in beeld is. Het gaat hier om eventuele plaatsing van 200 asielzoekers. Dit gaat pas 
gebeuren als de gemeente wordt gevraagd door de overheid om een asielzoekerscentrum in te 
richten. Vergunningshouders zijn mensen die in principe voor 5 jaar in Nederland kunnen blijven. 
Het gaat hier om 90 mensen waarvan er al 30 zijn geplaatst. De gemeente vraagt nu aan alle 
bewoners om mee te denken over huizen of gebouwen waar deze mensen kunnen worden 
geplaatst. Jeanette zal aan dhr Keegstra doorgeven dat dit met de inwoners besproken is en dat 
onze voorkeur uitgaat naar een gezin met kleine schoolgaande kinderen. 

Hartveiligwonen: door Jeanette: In 2008 is men gestart met een cursus voor 50 personen. 
Hiervan zijn er nog 20 over. De cursus kost € 40  en de herhalingslessen € 20 per jaar. Sommige 
ziektekostenverzekeringen vergoeden hiervan via een aanvullende verzekering 50%. 
Mariënvelde heeft maar 1 AED bij de Boog. Jos Hoenderboom, wethouder zal bij de gemeente 
navragen of zij iets voor Mariënvelde kunnen betekenen zowel financieel voor de cursus maar 
ook in het aantal AED´s. Femke Goldewijk-Dijkman geeft aan een AED te kunnen krijgen van 
Zieuwent. Zij wil ook wel meedenken-/werken als er een nieuw cursus wordt opgestart, Femke is 
instructrice en bevoegd om les te geven. 
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BMV: De bouw van de BMV ging van start voordat Omroep Gelderland in augustus 2015 in 
Mariënvelde was. De bouw is nog zeker niet klaar. Er blijft nog steeds vraag naar vrijwilligers voor 
onder andere de electra, riolering, loodgieterswerk, enzovoorts. Graag aanmelden bij Fons 
Dijkman of Edith Bokkers. 
Inmiddels hebben zich zo´n 100 mensen aangemeld als lid van de zorgcorporatie. 
De ‘crowdfunding’ groep probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen door verschillende acties te 
voeren. Dit loopt goed. 
De vrienden van het BMV krijgen ook geld binnen, dit geld wordt gebruikt voor o.a. de catering 
tijdens werk van de vrijwilligers. Ook dit loopt goed. De vrienden geven aan om te stoppen 
wanneer het BMV gebouw is geopend. Het kan natuurlijk altijd door iemand worden 
overgenomen. 
De opening staat gepland voor het laatste weekend van september/begin oktober. 
MB schenkt de BMV € 5000 om dit openingsweekend te organiseren.
De BMV gaat om de laatste dingen te kunnen financieren, obligaties uitgeven van € 2500,-, 
 € 5000,- en € 7500,-. Een obligatie is in dit geval een soort van lening aan de BMV waarover de 
BMV rente gaat vergoeden aan de verstrekker. MB koopt een eerste obligatie van € 5000,- . 

7) Rondvraag: 
 Fons Dijkman vraagt of alle vrijwilligers ook andere mensen willen stimuleren om mee te helpen 
 aan het BMV gebouw, ze hoeven niet uit Marienvelde te komen. Vera Hofman attendeert ons 
 erop dat de gemeente een site voor heeft waar je een oproep kunt plaatsen voor vrijwilligers. 
 Deze mogelijkheid zal Elza bekijken.

Dhr. Berendsen vraagt naar de telefonische bereikbaarheid  in Mariënvelde. Andre verwijst naar 
vorige jaarvergaderingen en dat hier alles aan gedaan is en wij niet verder komen met de KPN. In 
het belang van bereikbaarheid zal Jos Hoenderboom dit tevens terugkoppelen naar de 
gemeente. Misschien is het handig hiervoor ook de zorgcoördinator en de huisartsen in te 
schakelen.

8) Sluiting van de vergadering. Andre bedankt iedereen voor hun inzet en komst. Na de pauze gaat 
het verder over Mantelzorg door de zorgcoördinator, wijkverpleegkundige en vithulp. 

___________________________________________
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