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1.
Opening en agenda
Mea Schutte heet ieder, leden, genodigden en andere belangstellenden welkom in het café. Ze meldt de afwezigheid van onze voorzitter,
Johan Paul, die helaas afwezig is, hij ligt in het ziekenhuis met nog niet gedefinieerde knieklachten. Speciaal welkom voor Wout
Wagenmans, contactwethouder en Hennie Huis in ’t Veld, contactambtenaar van de gemeente Raalte, Cor van den Berg, wethouder
gemeente Olst-Wijhe en vertegenwoordigers van de Raalter raadsfracties van VVD en GB. De agenda wordt vastgesteld volgens voorstel.
2.
Verslagen ledenvergaderingen d.d. 16 februari.
Agnes Kelderman leest “De vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis bestaat sinds 31 oktober 1978”. In het briefhoofd staat:
“opgericht: 3 april 1970, kon. goedgek. bij K.B. van 30 maart 1971.” In haar beleving is 3 april 1970 de juiste.
<De statuten die op 16 februari zijn gewijzigd zijn vastgesteld op 31 oktober 1978, PB moet nog verder graven in het archief om de
oprichtingsstatuten te vinden.>
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van Age Jan Hut, Claudia Huisman, Hilde Jansen, Henk en Janneke Meulman, Marcel
Strijtveen, Thea Peters, Wim te Winkel, Elsa Warmenhoven, Annie Linthorst, Ans en Piet Pieters, Walter Liebregts, Frans Beltman, Janet van
Gerner, Agnes en Bert Lenferink, Annie Middelkamp en Erik en Linda Peters. Het PB biedt koffie en thee aan. Drankjes na afloop voor eigen
rekening.
4.
Financieel verslag
Mea geeft een toelichting op inkomsten en uitgaven. De post Lokaal Sociaal Beleid (LSB) is eruit gelicht. De middelen (€3.308) dienen ten
goede te komen aan de leefbaarheid van het dorp. Hierbij werkt PB ook vraaggericht, een voorbeeld is de cofinanciering van het trappetje
bij de oud papier container, verzocht door de school tijdens de inloopavond in september. Aanvragen zijn welkom!
Nieuw is de transitie van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): gelden van de gemeente Raalte worden per 2012 overgeheveld
naar de kernen. Voorheen werd de uitvoering richting ondersteuning/waardering van vrijwilligers en jeugdactiviteiten uitgevoerd door
Landstede. Naast de LSB-gelden zijn deze middelen geoormerkt naar bijdrage dorpshuis (door PB’s onderhandeld, nu gelijk getrokken met
beleid andere kernen), activiteiten jeugdsoos en ondersteuning vrijwilligers. De contributie-inning is gewijzigd, het verzoek luidt om
gebruik te maken van de machtiging, zodat er geen tijd verspild hoeft te worden aan herinneringen versturen en huis-bezoeken. Hans
Middelkamp en Bennie Baks hebben de boeken gecontroleerd. Hans meldt dat de boeken zijn nagekeken. Het zag er goed uit, compliment!
De vergadering dechargeert hiermee het bestuur. Marcel Hoppen neemt de plaats in van Hans en vormt derhalve met Bennie de
kascommissie voor het komend boekjaar.
5.
Bestuurszaken
Lia Kloppenberg treedt terug. Mea dankt haar voor haar inzet voor het dorp. Lia heeft zich intensief bezig gehouden met verkeersveiligheid
en wandelen. Daarnaast verstond ze de kunst op nuchtere en oprechte wijze haar mening te geven over onderwerpen die in het bestuur
aan de orde waren. Ongeëvenaard tevens de gastvrijheid in hun serre, waar PB onder het genot van heerlijke appeltaart veel inspiratie
opdeed tijdens vergaderingen. Mea overhandigt haar een boeket. Lia is bereid aan te blijven, totdat het bestuur een vervanger heeft
gevonden.
6.
MFA
René meldt dat Stichting Dorpshuis Lierderholthuis (SDL) en de gemeente unaniem waren in de keuze van de architect. Onlangs hebben de
gebruikers inzage gehad in de plannen en meegedacht in het programma van eisen, waarmee de architect weer aan de slag is. Tot nu toe
zijn de reacties op het ontwerp erg positief. SDL informeert elke raadsfractie, op 11 april a.s. is een bijeenkomst voor de inwoners van het
dorp. Info van raadsfracties, inwoners en gebruikers wordt teruggekoppeld naar de architect zodat het plan steeds verbeterd wordt. Met
gemeente is overeenstemming over de concrete stappen, die leiden tot start van de bouw begin 2013.
7.
Jeugdsoos
René vraagt Paulien Meulman om dit agendapunt voor haar rekening te nemen. Zij vraagt namens het bestuur van de jeugdsoos aandacht
voor de bezetting. De huidige 7 personen hebben te weinig tijd door studie, werk en andere leuke bezigheden. Het ledenaantal stijgt
steeds. Wie wil zitting nemen? Niemand is te oud of te jong!
Contact: jeugdsooslhh@hotmail.com.
8.
Aandachtsvelden
Tineke blikt terug op de vorig jaar gepresenteerde actiepunten, waarbij PB de boodschap had meegekregen het niet alleen bij plannen te
laten, maar ook iets te doen!
PR-communicatie
Doel: de sterke punten van ons dorp over het voetlicht brengen: school, bso, kerk, café, bruisend verenigingsleven, veel (70) ondernemers.
Gerealiseerd zijn de website (blijvende input allen gewenst), 2 papieren nieuwsbrieven (huis aan huis bezorgd), representatie bij
overleggen gemeente Raalte (woonservicegebieden, structuurvisie, wmo), glasvezel, Salland Wonen etc. Het voornemen is de nieuwsbrief
alleen nog digitaal uit te brengen, te mailen aan leden die een mailadres bekend hebben gemaakt en via publicatie op de website.
Yvonne Meiberg: graag aandacht voor dorpsbewoners die geen internet hebben.
Antwoord: Een aantal papieren nieuwsbrieven zal beschikbaar zijn in ’t café en de kerk.
Het verwelkomen van nieuwe inwoners had ook onze aandacht. Met hulp van Maarten Metz is op 15 februari jl. een businesslounge
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georganiseerd, aldaar is besloten om het dorp, de verenigingen en ondernemers te presenteren middels een ‘goody bag’. Deze wordt
uitgereikt aan de aanwezige PB-leden, vervolgens ook aan relaties, raad en toekomstige nieuwe bewoners. De bags zijn gevuld met behulp
van een 7 handige jeugdige vrijwilligers, potentieel toekomstig kader!
Maarten Metz, creatief brein achter idee en vormgeving, ontvangt als dank een boeket.
BSO
Is inmiddels van start, biedt waardevolle aanvulling op voorzieningenniveau, maakt het kiezen voor onze school gemakkelijker. Komend
jaar vindt de BSO naar verwachting een vaste plek binnen ons dorp en in de MFA.
Sterke verenigingen
Een inventarisatie leverde op dat verenigingen willen samenwerken in afstemming van activiteiten. Gerealiseerd middels kalender op de
website. Voor samenvoeging functies (richting “omnivereniging”, koppel eensluidende taken met behoud eigen cultuur/activiteit), liep
men nog niet warm. Hoewel voorafgaand aan de vergadering een ontwikkeling werd gemeld door een vereniging om een penningmeester
aan te zoeken die mogelijk ook ingezet kan worden door andere verenigingen/organisaties. De Paardensportvereniging had gemeld de
organisatie van toneel te willen afstoten. PB heeft met een groep toneelliefhebbers een brainstorm belegd, waarna een commissie in
november jl. aan de slag is gegaan. Namens deze doet Patrick Nauw vanavond een oproep voor een regisseur, spelers en hulp voor de
uitvoering zelf. Belangstellenden kunnen zich melden bij Madeleine Elshof, contactgegevens op de site.
Waarderingssubsidie nu bij PB aan te vragen voor stimulering “levensloopbestendig” activiteitenaanbod, ondersteuning en waardering
vrijwilligers. Ideeën zijn welkom. Gemeente Raalte kent een collectieve, additionele vrijwilligersverzekering. Info te vinden op de site. Op
verzoek van de gemeente onderzoekt een commissie of een groots cultureel evenement haalbaar is in de kleinste kern van de gemeente.
Verkeer
Zorg blijft het sluipverkeer. Actie is ondernomen door het plaatsen van slow-poppen. Die houden na enkele verkleed- en verfpartijen nu
keurig de wacht. Jan L. heeft ze aan de ketting gelegd. Bij de reconstructie-plan Lierderholthuisweg speelde de verkeersveiligheid ook een
grote rol. Tijd zal leren of de verbreding, ten koste van enkele mooie eiken, en vervolgens versmalling, bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
De voetpad-verbinding van noord naar het centrum is tijdig gerealiseerd door de gemeente. PB beraadt zich op aanvullende acties om
aandacht te blijven vragen voor de veiligheid op straat.
Glasvezel
Actie voor snel internet voor de kern is gelukt, tevens is er € 500 beschikbaar gekomen door de verenigingenactie, ten bate van de
bouw/exploitatie van het dorpshuis. Een werkgroep “glasvezel buitengebied Raalte”, met stuwende kracht Ben Nijboer en twee
dorpsgenoten als werkgroeplid, zet alles in het werk om ook snel internet in het buitengebied te realiseren.
Starterswoningen
Het urgentiebeleid m.b.t. het toewijzen van huurwoningen is door SallandWonen is in ons voordeel gewijzigd. PB overlegt met
belanghebbenden of in noord nu ook huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.
Wandelommetjes
Lia is met een werkgroep aan de slag om wandelommetjes te realiseren. Recreatieschap Salland is ook bezig met initiatieven in deze, er is
een overleg gepland. Bij de inloopavond is geklaagd over loslopende honden nabij het natuurfietspad Lierderholthuisweg/Gravenweg. Lia
onderzoekt de mogelijkheden om een “loslopende honden verbodsbord” te plaatsen.
9.
Rondvraag
Yvonne Meiberg: komen activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd ook in aanmerking voor subsidie?
Antwoord: ja, het zou mooi zijn als hierin ook samengewerkt wordt met de BSO. School en BSO hebben belangstelling getoond voor de
buurtsportcoach. Mocht deze gesubsidieerde kracht toegewezen worden, dan zijn middelen voor activiteiten erg welkom.
Patric Nauw: de LHH-weg is straks 5 weken dicht, hoe rijdt de buurtbus dan?
Antwoord van Gerrit Dijkslag, chauffeur: halte blijft bij de brug, dan terug via de Bredenhorstweg naar Zwolle zuid en v.v.
Tonnie Mensink: Waarom zijn er langs het spoor hekken geplaatst? Geen bijdrage aan veiligheid.
Antwoord: Geen idee, zoeken we uit.
Wim Logtenberg: komt het buitengebied in Olst-Wijhe ook in aanmerking voor snel internet?
Antwoord Ben Nijboer: Ja, randen van Lierderholthuis op “vreemde grond” worden ook meegenomen door de werkgroep.
Yvonne Meiberg: Wanneer is het duidelijk wanneer de school geupdated wordt?
Antwoord Wout Wagenmans: Binnenkort. In het ambtelijk overleg met Catent zit nu schot.
Fimme de Vries: Zijn er initiatieven richting collectieve aanschaf van zonnepanelen?
Antwoord: PB is lid van duurzaam Heino. Plan MFA houdt rekening met zonnecellen op het dak. Vraagbundeling inwoners is actiepunt.
Theo Keizers: Naast de wegwerkzaamheden liggen 2 stammen met “Gemeente Raalte” erop geverfd. Kan de wethouder bevestigen dat die
omgeturnd worden tot ‘n “Hei ’t al eheurd” bankje of gaan die ergens in een kachel?
Wout Wagenmans: Ik stook niet. Ik vraag het na.
10.
Sluiting
PB 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!

