JAARVERSLAG 2018 Soeren’s Belang

In dit jaarverslag worden de belangrijkste punten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar aangestipt.
BESTUURSSAMENSTELLING
Tot de algemene ledenvergadering van 9 april 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Ilona Ozinga
secretaris
aftredend en niet herkiesbaar
Mart van Tol
voorzitter
Bernard van Eijbergen
penningmeester
Het nieuwe bestuur is sinds de ALV 9 april 2018 als volgt samengesteld:
Mart van Tol
voorzitter
Bernard van Eijbergen
penningmeester
Egbert Timmer
secretaris
BESTUURSACTIVITEITEN
o Het bestuur vergaderde in 2018 totaal 9 keer.
o De ALV is op 9 april ’18 gehouden en de Najaarsvergadering in 12 november’18.
o OP 15 oktober’18 heeft het bestuur overleg gehad met voorzitter ’t Sprengenhus Henk Kranenburg
aangaande toekomst ’t Sprengenhus.
o Op 23 oktober’18 heeft het bestuur kennisgemaakt met de wethouders Gea Hofstede (PvdA) en Marc
Budel. Gesproken is over Woningbouwvereniging Vivare. De wens van huurwoningen voor senioren,
gevolgen vliegroute Lelystad Airport voor Laag-Soeren en omgeving, het Rhedens buitengebied en de
omgevingsvisie, de N786: corridor Apeldoorn – Dieren, het Informatiebord Landgoed en het Hotel LaagSoeren.
o Op 12 november heeft tijdens de Najaarsvergadering de Stichting Red de Veluwe de bewoners van LaagSoeren geïnformeerd over de ontwikkelingen van Lelystad Airport en haar laagvliegroutes en wat wij als
burgers kunnen ondernemen.
o In verband met een veilige (school-)fietsroute is het afgelopen jaar in samenwerking met de Gemeente
Rheden en aantal buurtbewoners veel tijd en energie gestoken in de aanpassing fietsoversteek
Harderwijkerweg- Van Zwietenlaan als ook de aanpassing van verlichting op het kruispunt
Harderwijkerweg-Badhuislaan. Na consultatie van bewoners middels o.a. een inloopavond op 23
oktober’18 is een definitief ontwerp van de fietsoversteek vastgesteld en gerealiseerd eind
november’18. De aanpassing verlichting op het kruispunt is uiteindelijk gerealiseerd in het voorjaar ’19.
o Op 31 januari 2019 is er overleg geweest met bestuurders tussen Veluwonen (Marco de Wilde, directeur
en André Tijssen, manager Wonen), Soeren’s Belang, Boulevard Magenta, Hagenau (afwezig), Elver,
bestuur ’t Sprengenhus (Henk Kranenburg) en gemeente ambtenaren met wethouder Gea Hofstede
over de toekomst van’t Sprengenhus en de gevolgen van het exploitatietekort vanaf augustus 2019.
Nieuw vervolg overleg dient heden nog gepland te worden.
o Formeel en informeel heeft het bestuur regelmatig contact onderhouden met gemeente Rheden,
commissies, werkgroepen en vrijwilligers.
VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
In de Najaarsvergadering is Henk Bosman gekozen als vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren. Helaas was Henk
niet in zijn klasse genomineerd bij de verkiezing van de vrijwilliger van de gemeente Rheden.
COMMISSIES EN WERKGROEPEN DIE ONDER DE NAAM VAN DE VERENIGING HANDELEN
De Huisvestingscommissie, de Verkeerscommissie en het Soerens Archief hebben in de najaarsvergadering
verslag uitgebracht van hun activiteiten.
De heer Piet Blanksma is terug getreden is uit de verkeerscommissie. Piet Blanksma heeft zich sinds 1975(!)
ingezet voor de verkeersontwikkelingen van Laag-Soeren.
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De Paasvuurcommissie heeft ook in 2018 weer gezorgd voor een prachtig paasvuur en het Eetgebeuren heeft
haar goedbezochte maandelijkse activiteit voortgezet.
Namens Soerens Belang hebben Ans Kool en Edwin Gerritsen tijdens de 4 mei viering 2018 een krans gelegd bij
het oorlogsmonument in Rheden.
INITIATIEVEN VAN SOERENAREN
Sjouck Bakker heeft wederom een bijeenkomst georganiseerd om de bewoners van, nu de 2e fase, Hof van
Soeren kennis te laten maken met de Soerenaren en om Soerense activiteiten onder hun aandacht te brengen.
VRIJWILLERSACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR SOERENAREN
-

DECEMBERACTIVITEITEN: voor de geslaagde Decemberactiviteiten is voor het omhalen en plaatsen
van een dennenboom wederom gebruik gemaakt van het materiaal en de inzet van de firma Van
Eijbergen.
GYMNASTIEK, YOGA EN TAFELTENNIS: deze sportieve activiteiten worden nog steeds goed bezocht.
ORANJEFEEST: ook in 2018 was het Oranjefeest een geslaagd evenement met als opvallend element
een aantal versierde wagens van Soerense groepen.
SACS: Soerense Activiteiten Commissie voor Senioren heeft ook dit jaar een aantal interessante
culturele uitstapjes georganiseerd.
S.C.S.: bij Sportclub Soeren wordt er wekelijks een voetbal training/partijtje gehouden. Sinds april 2018
is er momenteel geen Volleybal.
SEMPRE CRESCENDO: naast een aantal concerten treden de leden ook op bij allerlei activiteiten in het
dorp (o.a. Oranjefeest, Decemberactiviteiten, Paasvuur).
DE SOOS: Soerenaren komen elke dinsdagmiddag voor gezellige activiteiten bijeen in ’t Sprengenhus
onder de bezielende begeleiding van Mini Janssen
ACTIVITEITENCOMMISSIE: deze commissie organiseert maandelijks leuke activiteiten voor de kinderen
uit Laag-Soeren.

TOT SLOT
Basisschool ’t Schaddenveld heeft per 1 augustus 2018 definitief haar deuren gesloten.

Vereniging Soeren’s Belang
KvK 40120245
Secretariaat p/a Harderwijkerweg 25a
6957 AB Laag-Soeren
info@soerensbelang.nl
www.soerensbelang.nl
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