
   Notulen 

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Lierderholthuis   25 maart 2015 

 
1.   Opening en agenda 
Johan Paul heet ieder, leden, genodigden en andere belangstellenden welkom. Speciaal welkom voor Wout Wagenmans, 
contactwethouder en Hennie Huis in ’t Veld, contactambtenaar van de gemeente Raalte, vertegenwoordigers van de Raalter 
raadsfracties en de wijkagenten mevr. Posthoorn en dhr. Rienties.  
2.  Verslag ledenvergaderingen d.d. 26 februari  2013 
Openstaande actiepunten: de wegwijzers voor toeleveranciers boerderij Kerkslagen zijn geplaatst. 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Berichten van verhindering worden gemeld. PB biedt koffie en thee aan. Drankjes na afloop voor eigen rekening.  
4. a Financieel verslag 
Zwier licht de cijfers toe. Marcel Hoppen en Hans Kelderman hebben de boeken gecontroleerd. Hans doet verslag van de controle en 
stelt voor dat de leden  decharge verlenen aan het bestuur. De leden zijn akkoord. Gerard Kappert  en Hans Kelderman vormen de 
nieuwe kascommissie. Zwier meldt dat de contributie in mei geïnd wordt.  
4.b          Inhoudelijk verslag 
Tineke doet verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, in het dorp zelf en als vertegenwoordiging van het dorp bij de 
gemeente en elders.  
5. Bestuurszaken 
Mea Schutte treedt af. De voorzitter dankt haar voor haar inzet. Dat wordt met applaus begroet. Debby Meijer is kandidaat, de 
leden gaan akkoord met haar toetreding. Johan Paul Borreman en Tineke Jansen stellen zich opnieuw verkiesbaar. De leden gaan 
akkoord met de verlenging van hun bestuurslidmaatschap.  
6.  SVL  
René van den Bosch meldt dat op 16 december jl. de SVL is opgericht, bedoeld om bestuursdrukte te vermijden en activiteiten snel 
van de grond te krijgen, zoals bijvoorbeeld Kickboksen en Sportfit. Het gezinslidmaatschap is bedoeld om drempelloos zoveel 
mogelijk inwoners te verleiden tot sport en bewegen.   
7.  SDL 
Anke Logtenberg meldt dat het Dorpshuis staat en het nu volop wordt gebruikt. Er blijft finetuning nodig, in communicatie, in 
afbouw en in bezetting, m.n. in de daluren. Ze sluit af met een oproep voor nieuwe bestuursleden: het bestuur kan frisse ideeën en 
nieuw bloed gebruiken. Ze bedankt Walter Liebregts voor zijn inbreng gedurende het gehele traject.  
8.  Glasvezel 
Han van Dam, werkgroeplid Glasvezel Buitengebied, licht de stand van zaken toe. Mede door de persoonlijke inzet van de 
werkgroep leden is de deelname in Lierderholthuis gekomen tot 48%. Overall te weinig. Maar de werkgroep gaat door. Vraag: hoe 
lang blijft de bijdrage van de provincie nog beschikbaar?  
9.  Politie IJsselland-Zuid 
Onze wijkagent introduceert zijn collega uit Wijhe, die ervaring heeft met het opzetten van het 1000-ogenmethode, een whatsapp-
groep die principes van SAAR uitvoeren (signaleren, alarmeren -112, appen en reageren). Elders heeft het geleid tot een 
criminaliteitsdaling van 60%.  PB gaat binnenkort een oproepmail uitdoen voor deelname aan de app.  
10.  Overheids/burgerparticipatie 
Wethouder Wout Wagenmans illustreert aan de hand van “inrichting openbare ruimte” de ruimte die de gemeente geeft aan de 
burger om verantwoordelijk te zijn voor de eigen leefomgeving. Initiatieven hiertoe zijn welkom! De gemeente denkt graag mee 
over de facilitering. 
11. Tijl Uilespiegel  
Claudia vertelt over de voortgang van het evenement, na de enthousiaste inbreng van Jolmer in de jaarvergadering 2014. De 
benodigde financiën en beroep op vrijwilligers waren zodanig dat dit project niet haalbaar bleek. In overleg met de subsidienten is 
besloten tot een ander cultureel evenement op Hemelvaartsdag: een wandeling, brunch met muziek en een theatervoorstelling 
voor 12+ en een film voor 12-.  Het thema past bij 200 jaar Koninkrijk, dat in 2015 gevierd wordt.  
12.  Rondvraag 
Per mail: Herman Middelkamp: graag aandacht voor toewijzing huurwoningen. PB neemt contact op met SallandWonen 
Per mail: Henk Meulman is de weg in subsidieland kwijt. PB praat hem een keertje bij. 
Marjan Brand: een bladcontainer voor het hele dorp, kan er ook een in Lierderholthuis Noord komen? 
René Elshof: graag aandacht voor de slechte bermen langs de wegen in het buitengebied van Wijhe. 
Theo Keizers: Eindelijk staat Lierderholthuis op de borden aan de N35. In zijn PB-tijd was dat niet mogelijk: nl. eerst door de 
bebouwde kom van Heino en dan pas verwijzing. Maar tot zijn verbazing is er geen verwijzing op de rotonde bij Seine. Welke visie 
ligt hieronder? 
Theo Keizers: Voorrang op Wechterholt/Nieuwe Wetering gewijzigd na advies Veilig Verkeer Nederland. Onduidelijk of verkeer van 
brug Rosendael voorrang heeft. Wietse Middelkamp vult aan: ook de verkeerssituatie Nieuwe Wetering/Herenbrinksweg is 
onduidelijk.  
10 Sluiting 
Johan Paul dankt ieder voor de inbreng, sluit de vergadering en nodigt een ieder uit nog even na te praten, daarbij de omzet van ’t 
café te stimuleren en voor daarna wel thuis!  


