Jaarverslag
2019 - 2020

<

>

Beste inwoners van Marienvelde,
Terugkijkend op de afgelopen maanden, werd ons leven vooral bepaald door de
maatregelen omtrent het coronavirus. Onze gedachten gaan uit naar alle mensen
die ziek zijn geweest, aan het leed dat dierbaren is overkomen of nog ondervinden.
We zijn er nog niet, maar langzaam komt het gewone leven wel weer een beetje op
gang, zij het met grote beperkingen. In ons dorp merken we ook dat alles op een laag
pitje staat. Zaken die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, zoals zorg en dagbesteding,
naar school gaan, sporten of kermis vieren, konden niet langer doorgang vinden.
Vanuit Mariënvelds Belang zijn ook wij als bestuur in deze periode niet meer bij
elkaar gekomen voor ons maandelijks overleg. Achter de schermen lopen er nog wél
steeds enkele zaken door die onze aandacht vragen. Zo liggen de plannen voor de
nieuwbouw op de Boog inmiddels ter inzage, worden we op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen omtrent het project Netmobiel via zogenaamd videobellen en is een
update van de Bovendorpse Leefbaarheidsvisie inmiddels in de maak.
Als bestuur van Mariënvelds Belang hebben we besloten dit jaar geen jaarvergadering te
houden. Daarvoor in de plaats willen we u middels dit korte jaarverslag proberen op de
hoogte te brengen van wat er momenteel in uw omgeving speelt en gaat spelen.
We gaan er van uit dat dit voor nu voldoende informatie is. Mochten er vragen zijn dan
verzoeken we u ze gerust te stellen. Kom naar ons toe, bel of stuur een email.
Mede namens het bestuur, wens ik u allen veel gezondheid toe.
André Bokkers
Voorzitter Marienvelds Belang
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Jaarverslag 2019-2020
Het bestuur van Mariënvelds Belang heeft in deze periode acht keer vergaderd. In verband
met de coronacrisis zijn drie maandelijkse vergaderingen niet doorgegaan, waaronder de
vergadering met de adviesraad en de jaarvergadering in juni. Op 2 juni hebben wij onze
maandelijkse vergaderingen hervat.
In het afgelopen jaar is er tevens overleg geweest met de gezamenlijke DBO’s van Oost Gelre.
Er zijn meerdere vergaderingen/overleggen geweest met de gemeente over de woningbouw
in ons dorp. Er zijn in verschillende bezettingen bezoeken gebracht aan onder andere
nieuwjaarsrecepties en diverse info-avonden.
Het vermelden waard is zeker dat Stichting Kermis Mariënvelde via onze bemiddeling van het
Vriendenfonds van de vereniging DKK (De Kleine Kernen) een subsidie kreeg van 400,- euro.
Een afvaardiging van Marienvelds Belang en het kermiscomite zijn samen afgereisd om de cheque
in ontvangst te nemen. Het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Mariënvelde wordt
gewaardeerd. Binnenkort zal van het pakket een nieuwe oplage worden geproduceerd.
Wonen
Door de Werkgroep Wonen is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan realisering van nieuwbouw in
ons dorp. Er is veel overleg geweest met de ambtenaren van de gemeente, de buurtbewoners op
de Boog en belangstellenden voor de nieuwbouw. Er ligt inmiddels een mooi plan, waarin zoveel
mogelijk wensen van toekomstige bewoners in zijn verwerkt. Op dit moment ligt het plan de Boog
tot 15 juli ter inzage bij de gemeente.
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Kerk- en dorpsplein
In de zomer van 2017 heeft de werkgroep Pleinplanners van Mariënvelds Belang een eerste
inventarisatie-avond georganiseerd voor gebruikers en aanwonenden om ideeën voor een nieuwe
inrichting van het dorpshart van Mariënvelde te verzamelen. Door allerlei omstandigheden hebben
de werkzaamheden daarna lange tijd stil gelegen en zijn deze in het midden van vorig jaar
opgepakt in samenwerking met de gemeente Oost Gelre. In oktober 2019 hebben we een nieuwe
avond georganiseerd in samenwerking met Vincent Lette van de Gemeente Oost Gelre en Douwe
Wessels van de Hofmeesters. Op deze avond is een presentatie gegeven waarbij de inventarisatie-analyse en eerste conceptuele ideeën aan bod kwamen. Vanuit de stakeholders werd groen
licht gegeven om met deze oorspronkelijk plannen en uitwerking verder te gaan.
Gelijktijdig met de plannen voor het dorpsplein lopen er ook plannen voor nieuw- en verbouw in
Mariënvelde. Met dit in het achterhoofd en na overleg met de gemeente wilden we de plannen
toch ruimer trekken dan in eerste instantie de bedoeling was. Daarom zal er een visie uitgewerkt
worden die voor de komende decennia een leidraad kan zijn voor de hervorming van ons dorpshart.
Een plan waarmee we de komende jaren gefaseerd aan de slag kunnen.
Begin 2020 wilden we met een aantal uitgewerkte plannen op papier komen om deze te
presenteren aan allereerst de stakeholders en aansluitend de gehele bevolking in de
jaarvergadering van Mariënvelds Belang. In maart 2020 hebben wij de eerste uitgewerkte
tekeningen mogen presenteren aan stakeholders en omwonenden. De schetsen werden
enthousiast, maar ook kritisch ontvangen. Met de extra input en reacties worden de ontwerpen
verder uitgewerkt naar een definitievere ontwerptekening. Omdat fysiek vergaderen door de
coronacrisis niet mogelijk was, is de planning wederom op een laag pitje komen te staan.
Detail van één van de eerste schetsen - maart 2020 | © De Hofmeesters
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Mobiele bereikbaarheid
De mast van de KPN is nog steeds niet geplaatst. Alle vergunningen zijn inmiddels wel verstrekt.
We weten dat dit project voor KPN geen hoge prioriteit heeft. Momenteel is de realisatie in verband
met de recente brandstichtingen en de uitrol van G5 weer op de lange baan geschoven.
Glasvezel in de dorpskernen
Marienvelde had bij inschrijving met een percentage van 68% de hoogste deelname. De aanleg is
inmiddels bijna gerealiseerd: de kabels liggen in de grond, alleen moeten de aansluitingen naar de
huizen nog.
Netmobiel
Dit project van provincie, Saxion en HAN Hogescholen is bedoeld om de mobiliteit in de Achterhoek
te vergroten, waarbij de pilot draait in gemeente Oost Gelre. Via een digitale app die momenteel in
de laatste testfase zit, wil men verschillende vervoersmogelijkheden aan elkaar koppelen. Via het
aanbieden van autoritten als laatste sluitstuk, wil men de Achterhoek volledig bereikbaar krijgen.
Deelauto
Enkele jaren terug zijn we benaderd voor het project Mobiel Gedeeld, maar dit kwam niet echt van
de grond. Momenteel loopt een soortgelijk project waarin we kunnen deelnemen aan een
elektrische deelauto welke zal worden gekoppeld aan Netmobiel. Momenteel hebben we een
enquête uitgezet om onder de inwoners van Mariënvelde te onderzoeken of hier draagvlak voor is.
En ook om te bekijken of zo’n deelauto binnen drie jaar rendabel te maken is voor Mariënvelde.
Alcohol- en drugsbeleid
De gemeente Oost Gelre is momenteel actief bezig met de alcohol-en drugsproblematiek.
Wij hebben direct jongerenvereniging Geen Gedoe hierin betrokken om ons gezamelijk te laten
informeren over alcohol en drugs door een vertegenwoordiger van jongerenwerk Mazzel.
Geen Gedoe gaat met Mazzel een project starten om de doelgroep jongeren uit Mariënvelde
en hun ouders hierover te informeren en op de gevaren te attenderen. Helaas zijn ook deze
plannen door de coronacrisis opgeschoven.
Bovendorpse leefbaarheidvisie
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een update van de Bovendorpse Visie. Voor het zomerreces
wil de projectmanager kleine kernen een klein boekwerkje presenteren met daarin een vervolg op
de uitgangspunten van de leefbaarheidsvisie in 2017. Hierin zal tevens per kern aandacht besteed
worden aan de huidige stand van zaken en toekomstplannen.
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Financieel jaarverslag
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Korte mededelingen
Financieel
• Inning van de jaarlijkse contributie heeft plaatsgevonden eind februari en begin maart.
• De kascontrole is uitgevoerd door Ewald Baks en goedgekeurd.
We zoeken nog een nieuwe kandidaat voor de kascontrole /commissie 2021
Voelt u zich geroepen stuur dan een e-mail naar penningmeester@marienveldsbelang.nl.
• De subsidie van de Gemeente Oost-Gelre voor 2020 is toegekend en inmiddels ontvangen.
Aanspreekpunt Werkgroep Wonen
Voor meer informatie over nieuwbouw aan de Boog in Mariënvelde of contact met de Werkgroep
Wonen kunt u mailen naar voorzitter@marienveldsbelang.nl
Bestuur
Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 4 jaar zijn Trees Domhof en Elza Overbeek.
Mocht iemand bezwaar willen aantekenen dan kan dat via e-mail naar info@marienveldsbelang.nl
Voorzitterschap gezamelijke DBO’s
Vanaf september 2020 zal het voorzitterschap van de gezamelijke DBO’s voor vier jaar
overgedragen worden aan Mariënvelde. André Bokkers zal dit voorzitterschap op zich nemen.
Binnen het bestuur van Mariënvelds Belang zal bekeken worden in hoeverre de taken van
André als voorzitter, overgenomen of extra ondersteund moeten worden.

Tot slot
We proberen u via onze nieuwsbrief, website en onze Facebookpagina Dorpshart Mariënvelde
op de hoogte te houden van het laatste relevante nieuws. Mocht u tussentijds vragen hebben dan
kunt u ons altijd aanspreken, contact opnemen met een van onze bestuursleden
(voor telefoonnummers kijk op https://marienveldsbelang.nl/marienvelds-belang/
of ons een e-mail sturen. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren op al uw vragen.
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