
Notulen openbare jaarvergadering MariënveldsBelang 14 juni 2017 in de BMV

Aanwezig bestuur: André Bokkers, René Mombarg, Roy Spieker, Barbara Pondes, Elza 
Overbeek en Trees Domhof(notulist)
Afwezig bestuur met bericht: Willy kl.Goldewijk
Inwoners Mariënvelde: 44 personen
Genodigden: Jos Hoenderboom, wethouder. Leonie Heutinck, ambtenaar afd. Omgeving
Henk Jan Bruntink, politie. Politieke partijen: VVD, OOG, PvdA en CDA
Afwezig met  bericht: Fons Kolkman
Jongeren programma: 40 jongeren en van de PJG: Mirjam Arend, Margret Klein Holkenborg en 
Ellen de Lange
1) André opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Met name een welkom aan 
de jongeren die zijn gekomen op ons verzoek voor het programma van de PJG. Hierna gaan de 
jongeren naar een andere ruimte voor hun programma.
2) Notulen van 14-06-2016: goedgekeurd
3) Jaarverslag 2016-2017: 
Het bestuur van Mariënveldsbelang heeft in deze periode twaalf keer vergaderd, waarvan 2x met de adviesraad.  

MB was vertegenwoordigd bij de voorbereidingen en aanwezig bij de opening van de BMV op 30 september . Vóór de opening 
is er regelmatig een afgevaardigde van het bestuur in de MB vergadering om bij te praten, of te klankborden. Na de opening loopt 
het contact via de adviesraad. 

Er zijn ongeveer 12 vergaderingen geweest met het Lima, gemeente oost Gelre en de zes Dorpsbelangen Organisaties in verband 
met het behoud van onze basisschool.  Hierop hebben we samen met de Medezeggenschaps raad van de ST. Theresia school een 
enquête gehouden onder ouders van basisschoolkinderen en de bewoners van Mariënvelde. Over hoe ze denken over de toekomst 
van het basisonderwijs met daaraan gekoppeld het thema leefbaarheid. Half maart is er een 1-op-1 gesprek geweest tussen 
Marienvelde en LIMA, dit heeft het vertrouwen grotendeels hersteld. 17 mei is er door alle partijen een intentieverklaring 
getekend waarin de gemaakte afspraken omtrent basisonderwijs zijn vastgelegd. 

Vanuit de werkgroep LIMA/DBO’s/Gemeente heeft de laatste aangeboden om te helpen een Bovendorpse visie op te stellen over 
‘Leefbaarheid in de kleine kernen van Oost Gelre’. Ook hiervoor hebben we al diverse bijeenkomsten bezocht, waarbij 
verschillende onderwerpen mbt tot leefbaarheid aan de orde kwamen. We hebben hierbij ondersteuning gehad van enkele 
inwoners om over verschillende onderwerpen mee te praten/denken. Momenteel ligt er een concept leefbaarheidsvisie op tafel, 
waaraan dus nog steeds aan gewerkt wordt en wij nog over meepraten. De planning is om deze zsm aan de gemeente aan te 
bieden, wellicht wordt dit wel na het zomerreces. 

1 november hebben we kennisgemaakt met onze wijkagent Henk Jan Brutink, als het goed is ook vanavond hier aanwezig. We 
hebben afgesproken dat hij jaarlijks eenmaal bij ons aangeschuift tijdens een maandelijkse vergadering. Op 31 maart was ons 
jaarlijks overleg met de wethouder Jos Hoenderboom. Hierbij kwamen diverse punten op tafel, waaronder aanpak dorpsplein.  
Glasvezel/Cif: er zijn verschillende vergaderingen geweest. In september wordt er gestart. Onze ambassadeurs zijn: André 
Bokkers, Peter Kolkman, Raymond Wentink  

Er zijn verschillende vergaderingen geweest met de gemeente over diverse onderwerpen. Waaronder: • Bermenbeleid met 
betrekking tot wel of niet maaien bij inrit  • Vluchtelingenwerk:  De maatregelen die door de gemeente zijn genomen zijn 
voldoende. De toestroom van vluchtelingen is afgenomen. In Mariënvelde is het project ‘breifabriek’ niet doorgegaan.  • 
Zompweg is nog steeds actueel • Woningbouw: in samenwerking met de andere kleine kernen houden we de verdeling goed in de 
gaten. Hopelijk levert hier de bovendorpse visie ook het nodige op. • AED’s: bezig met verplaatsen van AED van boog naar 
BMV, en nieuwe extra AED toegezegd door de gemeente. 

Mijn Magazine: van verschillende kanten is de vraag gekomen waarom het blad Mijn Magazine niet in ons hele dorp wordt 
verspreid. We hebben nu de toezegging dat de editie Noord en Zuid met 25 exemplaren in de BMV komen te liggen. 
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Er is 2 keer overleg geweest met alle Kleine Kernen van Oost Gelre. Hierbij komen onderwerpen aan de orde die alle kleine 
kernen aangaan. Zieuwent heeft 4 jaar voorzitterschap er op zitten. Vragender heeft het stokje over genomen en is de komende 4 
jaar voorzitter van de gezamenlijke DBO’s. Bob Lageschaar is hiervan de voorzitter. In het najaar van 2020 zal Mariënvelde aan 
de beurt zijn om als voorzitter op te treden. 

Tot slot zijn er in verschillende bezettingen bezoeken gebracht aan openingen, afscheid, projecten en diverse info-avonden. 

3a) Zompweg: is nog steeds actueel, Wim Leneman spreekt namens de grondeigenaren de 
motorclub, buurt en MB met de gemeente . In Vragender is een pilot geweest met een betonnen 
karrespoor. Dit heeft niet onze voorkeur. Vraag: Is er ooit een officiële telling geweest: Neen.  Er 
gaat nu een brief naar de gemeente: Wij willen graag asfalt omdat dit ook het veiligst is. 
3b) Henk Jan Bruntink, wijkpolitie stelt zich voor. Hij wil graag laagdrempelig contact. Hij zit op 
de 1e donderdag van de maand bij de Spar in Zieuwent en de 2e donderdag bij de Jumbo in 
Lichtenvoorde. Wij zullen hem in december weer op onze reguliere vergadering uitnodigen. 

4) Financiëel Jaarverslag 2016: goedgekeurd door Bjorn Krabbenborg en Gilbert Klein 
Goldewijk. Nieuwe Kascommisisie: Gilbert klein Goldewijk en Raimon Spekschoor. We zijn dit 
jaar in het rood geëindigd vanwege de opening BMV en de obligatie van de BMV.
In de adviesraadvergadering is besloten om de jaarlijkse donatie te verhogen van  € 3,50 naar € 
7,50. Reden: vergaderkosten gaan omhoog, Aed’s, toekomstige vergaderingen KK en DBO’s en 
geld voor algemene dorpsactiviteiten kinderen.

5) Bestuurssamenstelling: Roy Spieker stopt wegens verhuizing. Hij wordt bedankt voor al het 
werk dat hij heeft verricht met name het penningmeesterschap en hij was onze contactpersoon 
voor de CIF. Barbara Pondes en René Mombarg zijn herkiesbaar en gaan door.  
Nieuw bestuurslid: Mark Janssen: hij stelt zich voor en zal  de functie  penningmeester gaan 
vervullen.

6) Mededelingen van het Bestuur: 
Hartveiligwonen: na de pauze
Basisschool: Er zijn afgelopen jaar heel veel vergaderingen geweest van  MB en MR van de 
school met het bestuur van Lima/ Gemeente en alle DB’s  nav het nieuwsbericht van het Lima 
dat er scholen gesloten zouden worden in o.a. de kleine kernen. Op 15 maart j.l. hebben wij een 
een-op-een gesprek met Lima gehad. Wij kijken hier positief op terug en het heeft het 
wantrouwen grotendeels weggenomen. Lima maakt niet direct een probleem van een tekort 
onder de streep. Wellicht gaat er met  de nieuwe regering meer geld naar het Onderwijs. Wel 
krijgen wij de opdracht om verdergaande samenwerking met Harreveld en Zieuwent te zoeken. 
Verder willen ze jaarlijks met ons om tafel, mocht er iets spelen dan worden we vroegtijdig 
ingeseind en meegenomen in het overleg. De prognoses worden in de gaten gehouden.

Bovendorpse leefbaarheidsvisie: nav van de vergaderingen over de basisschool wilde de 
gemeente graag hebben dat wij een Bovendorpse Leefbaarheidsvisie voor de gemeente 
zouden maken. Wij zijn hierin begeleid door de DKK, Spectrumelan en de PJG. Het wordt een 
document met aanbevelingen, zodat de gemeente hier beleid op kan maken. Er zijn 9 thema’s 
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aan de orde geweest waarvan Onderwijs en Wonen zeker de belangrijkste was. Het lijkt veel op 
een dorpsplan.  De visie is nog niet gereed maar hopen het voor de vakantie gereed te hebben.
BMV: het bestuur van de BMV kwam ons altijd bijpraten in onze vergadering. Na de opening is 
dit veranderd. Edith Bokkers zit namens de BMV in onze adviesraad. De BMV heeft inmiddels 
een eigen adviesraad opgericht. 
Glasvezel: het is stil gelegd omdat het te duur was. Ze willen nu weer starten maar in een iets 
andere vorm. Het zal iets duurder worden, het zal af te kopen zijn, als je later in stapt moet je 
het volle pond betalen, Juli/september zal men beginnen met de vraagbundeling, Lichtenvoorde 
gaat samen met Aalten in 1 project. Het aanleggen is in Winterswijk begonnen, in Berkelland 
beginnen ze na de bouwvak. Glasvezel wordt alleen aangelegd in het buitengebied met 
waarschijnlijk de uitzondering voor de basisschool en de BMV. 
Opplussen beeldkwaliteit groen in de Kleine Kernen: Leonie Heutinck van de gemeente 
doet een oproep om zoveel mogelijk de enquete in te vullen( onze nieuwsbrief bevat een link)

7) Rondvraag: 
Wies Temming: in de Beenekussteeg zitten veel gaten in het wegdek, kan hier iets aan gedaan 
worden: Jos Hoenderboom neemt dit mee naar de gemeente. 
John Karnebeek: kan er iets gedaan worden aan de reflectoren aan de Scheidijk, ze staan te 
dicht bij de weg: Advies Henk Jan Bruntink (politie) foto maken en versturen via de app:  Buiten 
Beter. Het wordt doorgestuurd naar degene waarvoor het bestemd is (gemeente/Politie)
Jan Berendsen: Mobiele bereikbaarheid in Mariënvelde: Jos Hoenderboom: terugkerend 
probleem. Gemeente is er mee bezig. Ligt ook aan de machtspositie van de providers. Hij 
erkent de witte vlek:  Mariënvelde en Zwolle. De burgemeester is hier nauw bij betrokken want 
het gaat ook om de veiligheid van de bewoners. 
Aletta Mombarg: kunnen er Juli-palen geplaatst worden bij school: wordt meegenomen in het 
nieuwe dorpsplein. 

PAUZE: 
Hierna gaat de vergadering gezamenlijk met de jongeren verder.

Hartveiligwonen: Ons streven is 4 Aed’s in het dorp te plaatsen. Inmiddels hebben we er 3 : 1 
Aed van de ouderenbond die verplaatst wordt naar de BMV, wij krijgen 1 Aed van de gemeente. 
1 aed is inmiddels geschonken en we proberen nog aan een 4e aed te komen.  1 in de kern en 
3 aan de rand. Wij roepen nu alle mensen op die in het bezit zijn van een reanimatie bewijs zich 
aan te melden bij hartveiligwonen. Tevens roepen wij iedereen op om een reanimatiecursus te 
gaan volgen. In het najaar zal er een nieuwe cursus opgezet worden door de EHBO vereniging 
Zieuwent/Mariënvelde. Bij genoeg deelname vanuit Mariënvelde zal die in de BMV worden 
gegeven. De kosten die verbonden zijn aan deze cursus kun je indienen bij je eigen 
ziektekosten verzekering, de meeste verzekeringen vergoeden dit. Als dit niet lukt dan zullen wij 
kijken hoe we dit kunnen oplossen. 

Oproep voor de barvrijwilligers van de BMV  om naar de uitleg te komen op 20-22 of 28 juni. 

8) Dorpsvisie jong volwassenen: De jongeren hebben olv de PLG voor de pauze gediscussieerd 
over de Kleine Kern. Wat is belangrijk voor de jongeren in ons dorp. Hoe zien ze hun dorp over 
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30 jaar. Ze hebben gediscussieerd in groepjes. De jongeren vinden de aanwezigheid van de 
basisschool in het dorp het aller belangrijkste. Dan de woningbouw met zeker voor de jeugd 
betaalbare woningen. Maar ook woningen voor ouderen voor de doorstroom.  Hoe meer 
bewoners des te meer kinderen op de basisschool, verenigingen en vrijwilligers voor de BMV. 
De digitale bereikbaarheid wordt ook als zeer belangrijk gezien. Men wil ook graag meedenken 
met de inrichting van het dorpsplein. Andere bestemming voor de kerk als deze als zodanig niet 
meer wordt gebruikt. Jan Berendsen hield daarom nog een pleidooi voor het kerkbezoek want 
het is zo:  loopt het kerkbezoek zo ver terug dan gaat de kerk dicht. Een pick-up point in het 
BMV
-Opmerking van Thomas: als de gemeente nu ook zou willen meewerken met 
bestemmingsplanwijzigingen: bij de Boog is woningbouwgrond omgezet in landbouwgrond en 
dat kan nu niet meer teruggedraaid worden: Jos Hoenderboom neemt dit mee, de gemeente wil 
zeker meedenken en meewerken aan de leefbaarheid van ons dorp, hij vindt ook dat er met 
enige regelmaat bouwkavels beschikbaar zouden moeten komen in ieder dorp. Bouwen naar 
behoefte is negatief voor de Kleine Kernen. Er worden voorbeelden genoemd om de problemen 
op korte termijn op te lossen b.v. van Tiny-house of  grote bestaande gebouwen om te bouwen 
tot  appartementen.

9) Verkiezing “mooiste dorpshuis van Gelderland”. Wij hebben Wout klein Goldewijk, Esther 
Nahuis en Thijs Wieggers bereid gevonden om iets in elkaar te zetten en ons aan te melden 
voor 30 juni 2017. 

10) Dorpsplein door Mark Janssen: Er is een inloopavond op 3 juli en iedereen kan ideeën 
indienen via marienveldsbelang@aanmelden.nl. 
Wij hebben een werkgroep opgericht en hierin gaan zitten: 
Tanneke Dillinghe, eerste ontwerp bmv/dorpsplein
Jan Berendsen namens de kerk
Edith Bokkers, namens Stichting BMV
Gien Hulshof en Bjorn Olyslager namens de jeugd
Raymond Spekschoor namens SKM
Jan Willem Waening namens Marvo ‘76
Jan Wieggers namens Horeca
Annemiek Hartman, namens de basisschool
Leonie Heutinck en Vincent Lette namens de gemeente
Elza Overbeek en Mark Janssen namens MB

11) Rondvraag: Amadea Janssen: wanneer wordt de mozaiekbank geplaatst. De bank wordt dit 
jaar tijdelijk bij de ingang van het gebouw geplaatst. De uiteindelijke plek zal bepaald worden in 
de werkgroep Dorpsplein
Mededeling van Annemiek Hartman: Juf Hermien neemt afscheid na 43 jaar in Mariëvelde: wij 
zijn allemaal hartelijk welkom op haar afscheidsreceptie. 

Andre bedankt iedereen voor hun bijdrage en aller opkomst met name de jongeren. 
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