Notulen openbare jaarvergadering Mariënveldsbelang op 13 juni 2018 in de BMV.
Aanwezig bestuur: André Bokkers, Mark Janssen, Barbara Pondes, Elza Overbeek en Trees
Domhof(notulist)
Inwoners Mariënvelde: 35 personen
Afmeldingen bestuur: René Mombarg en Willy klein Goldewijk
Afmeldingen: College Oost Gelre, Freek Jansen, Alfred Wopereis en Kees Porskamp en Peter
Kolkman.
1) André opent de vergadering en heet iedereen welkom in het dorpshuis van het jaar van
Gelderland 2017.
2) Notulen: van 14-06-2017: goedgekeurd. Er wordt nog gevraagd hoe het nu zit met de
begaanbaarheid van de Beenekussteeg, hier antwoordt Dennis van Loon (CDA) op dat
de gemeente geld heeft gereserveerd voor het vernieuwen van een aantal straten,
waaronder de Beenekussteeg, maar dit wordt gezamenlijk aangepakt. In ons gesprek
met de wethouder zullen wij dit ook nog aankaarten.
3) Jaarverslag 2017-2018:
Het bestuur van Mariënveldsbelang heeft in deze periode 12 keer vergaderd, waarvan 2x met de adviesraad. Er zijn
verschillende twee halfjaarlijkse overleggen geweest met de gezamelijke DBO’s kleine kernen. Het overleg met de
wethouder kleine kernen is uitgesteld tot na de verkiezingen. Er zijn in verschillende bezettingen bezoeken gebracht
aan presentaties, projecten en diverse info-avonden.
Dorpshuis: Wij hebben achter de schermen meegewerkt aan de nominatie en het binnenhalen van de titel Mooiste
dorpshuis van het jaar 2017 Gelderland. Voor deze opnames is ook de mozaïekbank op een tijdelijke plek geplaatst
en feestelijk onthuld met medewerking van Angelique Krüger.
Bovendorpse leefbaarheidsvisie is na maanden van voorbereiding afgerond en is in september door de zes kleine
kernen in de gemeente Oost Gelre (Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle)
gepresenteerd op donderdag 14 september bij Loco Eten & Drinken in Lievelde. Dit werd bijgewoond door
praktisch het voltallige college van burgemeester en wethouders en een grote meerderheid van de gemeenteraad van
Oost Gelre. Wethouder kleine kernen Jos Hoenderboom en Richard Klein Tank als nestor van de gemeenteraad
kregen als eerste het eindresultaat overhandigd.
Politiek café: In november werd er over deze leefbaarheidsvisie een politiek cafe gehouden in de BMV waarin de
plaatselijke politieke partijen waren uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen wonen, onderwijs, zorg,
groene gastvrije omgeving en lokale economie. Een zeer geslaagde avond waarin de partijen hun standpunten
duidelijk konden maken.
School: Zoals menigeen weet is er vorig jaar door de gezamelijke dbo’s, gemeente en paraatscholen een
intentieverklaring getekend. Een onderdeel hiervan is een jaarlijks vervolgoverleg tussen paraat en afzonderlijke
dbo’s, dat in het voorjaar van 2018 gepland zou worden. Begin maart kregen we een mailtje waarin werd
aangegeven de gesprekken te willen verschuiven naar mei juni, maar deze gesprekken zijn nog niet gepland.
Dorpsplein: Er is een kleine start gemaakt met het maken van plannen voor een nieuw dorpsplein. In juli is er door
de werkgroep Pleinplanners een eerste inventarisatie-avond georganiseerd voor stakeholders en aanwonenden,
waarbij deze partijen hun wensen kenbaar konden maken. Vanuit de gemeente Oost Gelre zijn Vincent Lette en
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Leonie Heutinck toegewezen om onze werkgroep te ondersteunen in het maken van de plannen. Wegens privéomstandigheden stonden de activiteiten op een laag pitje en we hopen dit in de tweede helft van 2018 weer op te
kunnen pakken.
Mobiele bereikbaarheid: Wegens de slechte mobiele telefonische bereikbaarheid van Mariënvelde is er een
enquête gehouden en dit is teruggekoppeld naar de gemeente/KPN. De resultaten van de enquete zijn ingezonden en
doorgeleid naar de afdeling die dit behartigd. Ze erkennen het belang van de dekking, maar geven aan dat
bereikbaarheid van gemeenschappen met minder dan duizend inwoners niet bovenaan de lijst met prioriteiten staan.
Als we locaties zouden kunnen aanwijzen voor het plaatsen van een mast, kunnen ze hiermee verder.
AED: de AED van de boog is verplaatst naar de BMV. Er zijn 2 AED’s door ons aangeschaft waarvan 1 vergoed
wordt door de gemeente. Deze worden nog geplaatst. De locaties zijn bepaald: 1 bij Cafe de Tolhut, 1 bij Fokbedrijf
Krabben aan de Waalderweg en een op splitsing Pastoor Deperinkweg/Koolsteeweg en de Zandijk bij de familie
Bleijenberg. Er zijn inmiddels een drietal reanimatiecursussen georganiseerd in samenwerking met rayon Oost
Achterhoek. Met de aanschaf van meer AED’s is onze insteek om ook meer mensen te leren reanimeren en zich te
laten aanmelden bij HartVeiligWonen.
Contributie: De jaarlijkse contributie is verhoogd naar € 7,50. Dit mede om de aanschaf en het jaarlijks onderhoud
van de AED’s te bekostigen.
Jongeren: Onder begeleiding van de PJG praten de jongeren van de kerkdorpen Oost Gelre met elkaar. In november
is er een Bovendorpse Borrel gehouden en dit zou in 2018 een verder vervolg krijgen.
De zompweg blijft geasfalteerd. Dit naar tevredenheid van gebruikers en omwonenden.
Glasvezelproject is binnengehaald: 72,3% heeft zich aangemeld. De planning is globaal bekend en inmiddels
hebben ook de eerste huisbezoeken plaatsgevonden en is een start gemaakt met de graafwerkzaamheden. We gaan er
van uit dat voor eind 2018 de aanleg van glasvezel gerealiseerd

4) Financieel jaarverslag door de penningmeester: wij zijn financieel gezond. De subsidie
voor 2019 is toegekend. Er is een schenking van de KBO geweest voor het onderhoud
van de aed. In maart zijn de incasso’s geïnd. Er is 1 aed (de 2e aed is betaald door de
gemeente) en 2 kasten gekocht en wij hebben 2 laptops aangeschaft i.v.m. de AVG-wet.
De kascontrole is dit jaar verricht en goedgekeurd door Gilbert klein Goldewijk en
Raimon Spekschoor en voor volgend jaar is dit Raimon Spekschoor en Thijs Wieggers.
5) Bestuurswisseling: André Bokkers is aftredend en herkiesbaar: hij wordt herkozen.
6) Mededelingen door het Bestuur:
Dorpsplein: na de vorige jaarvergadering is er een brainstormavond geweest met
belanghebbenden en omwonenden. Ook is er een gesprek geweest met de gemeente.
Toen werd Tanneke ziek. We willen haar wel graag bij alles betrekken en hebben alles
even on hold gezet. Begin dit jaar kreeg de gemeente haast omdat er gelden vrij
zouden komen, dit werd later weer ingetrokken. Na de zomer gaan we hier weer mee
aan de gang en hopen dat Tanneke dan ook weer kan aansluiten. In de tussentijd is er
wel geld vrijgemaakt om het kerkplein/BMV-plein o.a.van lantaarns te voorzien,
fietsrekken, belijning aan te brengen en tijdelijke groenvoorzieningen. Marijke Dijkman
attendeert ons er op dat Nieuw Wehl geld heeft gekregen voor iets dergelijks van
Notulen 19 juni 2018

3

Europa, wij zullen dit navragen. Wij krijgen geld van Europa via Klimaat Klaor.
Basisschool: in mei de intentie verklaring getekend met de Paraatscholen en
Gemeente Oost Gelre. Dhr.Lenfert is gestopt, dhr. Stieber heeft het overgenomen maar
is ziek geworden. De bereikbaarheid van de Paraatscholen/Stieber laat te wensen over.
Nu ineens willen ze gezamenlijk gesprek met de scholen van Mariënvelde, Zieuwent en
Harreveld met de directeuren en MR en DBO’s. Ook Vragender en Lievelde zou iets
dergelijk voorgesteld zijn maar deze werken al op meerdere gebieden samen. Wij willen
dit niet omdat dit haaks staat op de intentie verklaring. Ook Harreveld is het hier niet
mee eens (Theo Krabben, CDA/Harreveld) Ook zij vinden dat er zolang mogelijk een
eigen school in het dorp moet zijn.
Wet op privacy: AVG: Wij registreren naam, adresgegevens, IBAN-nummer en
emailadres. Om hier de privacy van te waarborgen hebben we 2 laptops aangeschaft
zodat privé en MB gescheiden wordt gehouden. Het is ook handig ivm
bestuurswisselingen. In de digitale nieuwsbrief werd gevraagd om toestemming maar dit
heeft maar een klein aantal mensen gedaan.
Bouwen: We zijn hier mee bezig. De politiek ziet ook in dat er woningbouw in de dorpen
nodig is, het advies is wel met namen te komen zoals de pilot in Harreveld met Prowonen. In de kleine kernen moeten we met naam en rugnummers komen in
Lichtenvoorde en Groenlo hoeft dat niet. Dit moet dan door een onafhankelijk bureau
gedaan worden. Er wordt een werkgroep gemaakt die een eerste opzet zullen maken:
Jeffrey Janssen, Rick Hilferink en Jan Segers. Mensen moeten zich wel laten inschrijven
bij ProWonen daar zeggen ze n.l. dat er bijna geen mensen zijn ingeschreven.
Ferdy Olyslager meldt dat hij bezig is met de verbouw van de kleuterschool/breierij voor
woningbouw.
Hartveiligwonen/AED: de 3 aed’s worden 22 juni geplaatst aan de 3 uitvalswegen van
Mariënvelde door Rouwhorst Techniek met hulp van Rudie Yzereef. Hij gaat ook met
zijn vrouw het beheer op zich nemen. Bij aanmeldingen zullen we in oktober weer een
reanimatiecursus organiseren. Het aantal mensen die zich hebben aangemeld bij
hartveiligwonen is verdubbeld maar nog lang niet genoeg.
Electrische duofiets/rolstoel: geplaatst bij Willie Klein Goldewijk en via de Zorg te
lenen.
Mobiele bereikbaarheid: De wethouder en de burgemeester vinden de bereikbaarheid
van Mariënvelde en Zwolle belangrijk. Bij de Providers is deze “witte vlek” bekend.
Dorpen met minder dan 1000 inwoners heeft alleen geen prioriteit. Wij gaan dit
binnenkort met de wethouder bespreken.. We moeten alvast nadenken over een plek
waar deze mast kan staan (40 m. hoog en de kerk is te laag), deze plek moet ook goed
bereikbaar zijn.
Glasvezel/Cif: ze zijn begonnen en in week 39 zou iedereen aangesloten moeten zijn.
7) Rondvraag:
- Henk Rouwhorst wil graag “nep”A-palen in het landschap plaatsen voor de vogels. Hij
is al bij verschillende instanties geweest maar komt niet verder. Hij heeft nu gehoord dat
wij als MB dit kunnen aanvragen bij de gemeente als projectvoorstel: Mark zal dit
meenemen in de gesprekken met de gemeente tijdens de vergadering van de
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Pleinplanners. Wij zullen ook contact opnemen/informatie inwinnen bij de dbo van
Vragender
- De horeca/BMV heeft een probleem met het invullen van de vrijwilligers tussen 16.30
en 19.30 uur. Voorstel wordt gedaan om dit te splitsen omdat dit een drukke tijd thuis is.

André bedankt iedereen en sluit de vergadering. De koffie en 1 consumptie is van MB.
Na de pauze is er een presentatie door Ruud Krabbenborg, “Zonnig Zieuwent” ivm het
plaatsen van zonnepanelen op de stal van de familie Bokkers-Heutinck
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