NOTULEN Soeren’s Belang

Datum:

9 april 2018 ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Aanwezig:

Mart van Tol (voorzitter), Bernard van Eijbergen (penningmeester), Egbert Timmer (notulist)
en 17 leden volgens presentielijst.

Afwezig:

Met kennisgeving: Petra Arentsen, Ilona Ozinga, Pimhein Kool, Theo Snijders, Marijke
Verhoeven, Wim Pasman, John en Wilma Reus

Locatie:

‘t Sprengenhus

1.

Opening
Voorzitter opent om exact 19.34u de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Notulen 10-4-2017
N.a.v. de notulen:
Punt 3 - seniorenwoningen) Mart geeft aan dat Veluwonen niet in het gebied actief is en dat Vivare niet in de
kleine kernen wil ontwikkelen. Bernard geeft aan dat projectontwikkelaars wel kunnen, maar dat er geen animo
is. Geconstateerd wordt dat er weinig beweging in zit en het lijkt erop dat de gemeente Rheden achter het
standpunt van Vivare schaart.

3.

Algemeen jaarverslag 2017
Geen opmerkingen; het jaarverslag wordt vastgesteld.

4.

Bestuurlijke mededelingen
Eind 2017 werd bekend dat de basisschool gaat sluiten per 1 augustus 2018. De Scholengroep Veluwezoom heeft
besloten de dependance te sluiten. Gevolg is dat kinderen elders naar school moeten en dat gekeken moet
worden naar de veilige schoolroute. Hiermee hangt samen de fietsoversteek Harderwijkerweg- Van Zwietenlaan
alsmede de verlichting fietspad/kruispunt Harderwijkerweg-Badhuislaan. Er is met de verkeerskundige een
afspraak gemaakt om zorg te dragen voor een acceptabele situatie en oplossing voor de zomer van 2018. De
gemeente gaat extra lichtmast plaatsen en aantal rode lampen vervangen voor witte lampen.
De traverse Dieren is gereed in zomer’18. In september 2018 wort gestart met de spoorweg onderdoorgang. De
route is dan afgesloten en omleidingsroutes gaan gelden. Gevolg is een toename van verkeer over de
Harderwijkerweg. Mart is zaterdag 7 april’18 bij een voorlichting hierover geweest en heeft daar aangeven dat er
een voorlichting op de basisschool gegeven moet worden aan de leerlingen.
Inge stopt bij ’t Sprengenhus. De schilderschool Boulevard Magenta gaat starten in het dorpshuis.
De AED (Automatische Externe Defibrillator) is buiten opgehangen maar hangt nog iets te hoog. Harry Nieuwland
en Mart gaan het iets lager hangen. Ton Eikelboom doet de suggestie om verlichting erbij te doen; een niet te fel
licht. Oproep aan bewoners om een cursus te volgen. De AED wordt nog aangemeld bij hartslag.nu. In
noodgevallen ook melding bij Henk Bosman – EHBO doen. Mart spreekt zijn waardering uit voor het werk dat
Henk doet in deze.
De computerclub is na jaren opgeheven en uitgeschreven bij de KvK. Apparatuur en meubilair is naar het
Soeren’s Archief gegaan. Aantal PC’s zijn aangeboden bij Radar. Met overgebleven gelden is extra
opslaggeheugen voor Soeren’s Archief aangeschaft.
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De afwikkeling opheffing St. Ons Dorpshuis loopt via ’t Sprengenhus. Overgebleven gelden zijn opgegaan in de
kas van het ’t Sprengenhus met de disclaimer dat dit bestemd moet zijn voor sociale activiteiten in ’t
Sprengenhus.
Over het kunstwerk is geen nieuws te melden.
Er wordt een conceptversie ontwikkeld na aanleiding van een internetpeiling en gebiedsconferentie. Inspraak
procedure volgt na de zomer 2018.
PostNL wil een locatie brievenbus opheffen en 1 stuk verplaatsen. Verzoek is ingediend om de brievenbussen
aan de Harderwijkerweg 25 en de Cruyshoevelaan 22 te handhaven en de brievenbus aan de Badhuislaan 9 te
laten vervallen.
Voor het paasvuur 2018 is een nieuwe evenementen opzet en vergunningsregeling van toepassing. Het was een
mooi paasvuur . Dank aan alle betrokken voor hun inzet. Henk Bosman doet een oproep om verkeersregelaars te
werven; ze zijn hard nodig ten behoeve van onze dorpsevenementen.
Op 27 november 2017 heeft eer een voorlichting plaatsgevonden over Lelystad Airport. Grootste bezwaren zijn
vooral gelegen in de aansluitroutes, de zogenoemde laagvliegroutes. Soeren’s Belang wil Stichting Red de
Veluwe steunen om zodoende meer maatschappelijk draagvlak te creëren tegen de laagvliegroutes.
Het informatiebord betreffende het landgoed komt langs de weg te staan. Het in september 2017 ingediende
ontwerp bij dhr. Hoogeveen wordt nu nader opgepakt door mevr. Heidi Buijs.

5.

Financieel jaarverslag en contributie en begroting 2018
Bernard geeft aan dat 24 leden nog een herinnering ontvangen betreffende de contributienota.
Ton Eikelboom geeft namens de Kas commissie aan dat er geen fouten zijn gevonden; ook het kasgeld klopt.
Bernard geeft aan dat de vereniging er financieel goed voor staat. De kas cie. stelt de ALV voor het bestuur over
2017 decharge te verlenen voor het financieel beleid. De ALV verleent deze decharge.
Nieuwe kas cie. 2018 wordt Ton Eikelboom en Krien Guijt (i.p.v. Petra Arentsen). Lucy Houwen is reserve.
Contributie 2018 is vastgesteld door de ALV op 8,- per lid per jaar. Gevraagd wordt of een automatische incasso
tot de mogelijkheden behoord. Mart geeft aan dat dat extra bankkosten met zich meebrengt en het lastig is
m.b.t. het vaak veranderen van e-mailadressen. Begroting 2018 wordt door de ALV akkoord verklaard.

6.

Verkiezing secretaris
Ilona Ozinga is tijden ALV 2017 afgetreden. Egbert Timmer heeft haar sinds najaar 2017 tijdelijk waargenomen
tot aan formele benoemingmogelijkheid tijdens ALV 2018. Met 19 stemmen van de 19 stemmen voor is Egbert
Timmer door de ALV als secretaris benoemd.

7.

Actuele stand van zaken diverse commissies
Ton Eikelboom geeft aan dat het Soeren’s Archief mensen oproept om te komen helpen op dinsdag avond met
het digitaliseren en rubriceren van foto’s, film, boekwerkjes, teksten e.d. Gerard geeft aan dat er nog gezocht
wordt naar een handscanner. Suggestie wordt gedaan om een Ipad voor digitalisering foto’s te gebruiken. Ton
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geeft aan dat het wellicht een mogelijkheid is dat de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal zijn intrek neemt.
Daarnaast geeft Ton aan dat een biljartclub in oprichting is op de donderdag middag voor enthousiastelingen.

Piet Blanksma geeft aan dat samen van Hans van Sadelhoff en Jan Scherpenzeel de verkeerscie. meerdere
bijeenkomsten en besprekingen heeft bijgewoond omtrent de N786. Betrokken zijn de dorpen, TLN, industrie
Eerbeek, provincie, gemeente en VNO NCW. Er is een MKBA opgesteld met diverse route variaties. Voor LaagSoeren ziet de zuidelijke ontsluiting het meest gunstig eruit. Er ontspint zich een klein discussie/stellingname
over nut en noodzaak, MKBA, mens welzijn en commercie. 23 april 2018 is eerstvolgende bijeenkomst in Loenen.
Piet geeft verder aan dat de voorgenomen bomenkap aan de Prof. Winternitzlaan onderwerp van discussie en
overleg met de gemeente is. Zorgen zijn er over de 82 aangestipte bomen. Waarom zoveel bomen weg? Bomen
zijn een natuurlijke remming op snelheid; beter dan verkeersdrempels. Er is sprake van achterstallig onderhoud
op de weg en berm.

8.

Rondvraag
Mart geeft aan dat hij als dank in de pauze een plantje heeft gegeven aan Inge. Ook het bloemetje voor Ilona
wordt bezorgd. Tevens geeft Mart aan dat zijn termijn afloopt. Het is nu 7 jaar in het bestuur. Los daarvan geeft
Mart aan dat er bestuursleden gezocht worden. De ALV vind het jammer dat Mart gaat aftreden; het bestuur
functioneert goed. Mart zijn reactie is dat het dorp baat heeft bij rouleren, maar hij doet het met plezier.
Vragen en toelichtingen worden gesteld m.b.t.:
Glasvezel in het buitengebied – landelijk beleid voor snel internet, alleen bij voldoende animo/deelnemers;
Waterschap - in relatie tot drainages en opruimen afval uit sloten;
Verloedering van de Badhuislaan – mag meer oude allure terug krijgen;
Snoeibeleid en kwaliteit – de gemeente moet hier meer aandacht aanbesteden; ook i.v.m. veiligheid;
Stichting Zoom! Kamermuziekfestival – eind Mei begin Juni’18 inclusief groot concert in de hal bij Van Eijbergen;
Zie de website www.zoomfestival.nl.

9.

Sluiting ALV
Voorzitter Mart van Tol sluit om 22.07 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.
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