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1.  Opening en agenda 
Mea Schutte heet ieder, leden, genodigden en andere belangstellenden welkom in het café, dat in een nieuw jasje 
steekt. Speciaal welkom aan Wout Wagenmans, contactwethouder en Hennie Huis in ’t Veld, contactambtenaar van 
de gemeente Raalte voor Lierderholthuis en vertegenwoordigers van de raadsfracties van VVD, SP en CDA.  
De agenda wordt vastgesteld volgens voorstel. 
2. Verslagen ledenvergaderingen d.d. 17 februari en 22 september 2010 
Ab Brand merkt op, ook na onderzoek van de verslagen in de voorafgaande jaren, dat “ het voetpad” een 
wederkerend onderwerp is in de rondvraag. Mea’s voorstel om het als agendapunt te behandelen wordt goedgekeurd. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen.  
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van Elsa Warmenhoven, RCL en de familie Pieters.  
Het PB biedt koffie en thee aan aan de aanwezigen, een aanleiding om de nieuwe uitbater Sjaak Leer en zijn vriendin 
Manon Poppe voor te stellen en hen als welkom een kleinigheid aan te bieden. Sjaak heet ieder welkom, opnieuw in 
het café. Hij meldt alvast dat hij bier, wijn en fris heeft ingekocht voor nà de vergadering.  
Er gaat een presentielijst rond, waar aanwezigen ook hun e-mail adres kunnen vermelden.  
4. Statuten 

De vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis bestaat sinds 31 oktober 1978. Eén van de belangrijkste 
doelstellingen staat beschreven als het verharden van alle nog bestaande zandwegen. Het voorstel is de statuten te 
actualiseren. Er is advies gevraagd en gekregen van notaris Van der Werf uit Heino, die de vernieuwde statuten gratis 
heeft opgesteld. Het blijkt al jaren lastig om het bestuur met 7 leden te bezetten, met 5 leden denkt het bestuur 
recht te doen aan de situatie zoals die de laatste jaren al praktijk was en kan er slagvaardig geopereerd worden. De 
doelstellingen worden gepresenteerd, w.o. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van plannen met 
betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische omgeving. Een en ander met inachtneming van 
politieke en/of religieuze neutraliteit. 
De concept statuten liggen ter plaatse ter inzage en worden op verzoek gemaild of toegestuurd. Na een termijn van 
veertien dagen wordt de statutenwijziging doorgevoerd, hiervoor geeft de ALV haar fiat. 
Zwier Brinkhuis: Ik lees: representatieve vertegenwoordiging van de inwoners, worden daar alleen bewoners van de 
bebouwde kom bedoeld? 
Antwoord: Nee, daarmee wordt ieder bedoeld die woont in het werkgebied van PB Lierderholthuis. 
5.Financieel verslag 
Er is sprake van toename van middelen, de DOP-gelden zijn door de gemeente aan ons overgemaakt en worden nu 
door PB beheerd. Uitgaven uit het Lokaal Sociaal Beleid betreffen in het afgelopen jaar o.a. NL Doet dag op school, 
bijdrage kampweekend Jeugdsoos en de repetities van toneel in de Kerkehoek, het impregneren van de gordijnen in 
de Kerkehoek (nodig voor de brandverzekering en vergunning) en wervingskosten voor het vinden van een geschikte 
uitbater voor het café. De reservering voor de AED-apparaten is zodanig dat er vanaf 2011 geen bijdrage meer 
berekend wordt aan de deelnemende bedrijven. Het eigen vermogen bedraagt € 1.877, in 2010 hebben we een klein 
verlies gedraaid van € 117. Voor het komend jaar is een aantal ambities geformuleerd. Dhr. Elshof heeft zich 
ingespannen om de afgelopen weken de contributie te innen, hij is op pad gegaan om i.p.v. €  7,50 nu € 10,00 te 
innen, tegen deze contributieverhoging komen van de aanwezigen geen bezwaren. Een aantal inwoners trof Hein niet 
thuis, men wordt verzocht het bedrag over te maken of ter plekke te overhandigen.  
Hans Middelkamp en Gerard Kappert hebben de boeken gecontroleerd, Gerard doet verslag en meldt dat zover zij de 
papieren hebben ingezien er geen onvolkomenheden te melden zijn. De vergadering dechargeert hiermee het 
bestuur. Bennie Baks neemt de plaats in van Gerard en vormt derhalve met Hans de kascommissie voor het komend 
boekjaar.  
6.Bestuurszaken 
Yvonne Meiberg-Nijmeijer is tussentijds teruggetreden, de werkzaamheden voor het PB kon zij niet langer 
combineren met haar overige verantwoordelijkheden. Vanavond kan ze niet aanwezig zijn. De aanwezigen bedanken 
haar voor haar inzet met een luid applaus. PB zal haar vanavond een bloemetje overhandigen.  
Het bestuur draagt Johan-Paul Borreman voor als nieuw lid. Hij stelt zich voor als nieuwe bewoner van ons dorp, 
partner van Marie-Cecile Kortstee en vader van twee dochters. Johan-Paul is zeer gemotiveerd om zijn bijdrage te 
leveren aan de leefbaarheid en ontwikkeling van Lierderholthuis. De aanwezigen stemmen in met zijn voordracht.  
MFA 

René blikt terug. In februari zijn plannen financieel uitgewerkt en gepresenteerd aan het college. Een accommodatie 
met café, school en Kerkehoek onder één dak, exploitabel voor een flink aantal jaren, met de flexibiliteit om het 
hoofd te bieden aan komende ontwikkelingen, denk aan vergaderplekken, werkplekken ondernemers, kinderopvang 
en BSO. Er was bijval van het college. In januari heeft het college een aantal eigen varianten gepresenteerd aan de 
raad.  In deze varianten kwam een aantal voorzieningen niet terug. Voorafgaand aan de raadspleinsessie waarop de 
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MFA geagendeerd was, heeft de Stichting de raadsfracties geïnformeerd over haar visie. Tijdens de raadspleinsessie 
bleek dat de fracties hierin meegingen. Vervolgstap is dat we met de verantwoordelijk wethouder aan de slag zijn.  
Wethouder Hoge heeft zich teruggetrokken uit het college, waarna wethouder Wagenmans energiek de draad heeft 
opgepakt. Er is nagenoeg dagelijks contact.  
René presenteert een situatietekening, waaruit blijkt dat de voorgestelde nieuwbouw zich concentreert in de richting 
van het huidige dorpshuis, zodat de kern van het dorp behouden blijft. Volgende stappen zijn het opstellen van een 
programma van eisen, een stedebouwkundig plan en bouwkundig schetsplan. Deze plannen worden teruggekoppeld 
naar de inwoners. De eerste steen medio 2012? Wethouder Wagenmans neemt de bestuurlijke verantwoordelijkheid  
en wil voortvarend en duurzaam stappen zetten in de richting van een haalbare en betaalbare accommodatie, niet de 
datum is leidend. Belangrijk is met raad en inwonders samen op te trekken.  
Voetpad 
Ab Brand: voor voetgangers is het begeven op de weg vanuit de nieuwbouw door de inrichting en het sluipverkeer 
levensgevaarlijk. Annuska vult aan dat de stoep ook gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer. Ab memoreert dat er  
€ 1.500 beschikbaar zou zijn, er zijn al meetacties uitgevoerd, de gronden zijn in eigendom van de gemeente.  
Wethouder Wagenmans staat een duurzame oplossing voor. Na de eerste bouwfase, die op dit moment wordt 
afgerond, komt er een voorstel voor een oplossing naar het PB, waarbij ook de kruising naar de nieuwbouw 
heringericht wordt. De kosten lijken zodanig dat hij de raad om toestemming moet vragen, in juni, waarna in het 
najaar de uitvoering gestart kan worden. Ab vraagt om een noodpad om deze periode te overbruggen. Wagenmans 
blijft echter bij zijn standpunt.  
Aandachtsvelden 
Tineke presenteert de door het PB voorgestane aandachtsvelden voor de komende jaren, naast de inzet die gepleegd 
wordt voor de ontwikkeling van de MFA, t.w. PR- en communicatie (Maarten Metz en Jos Steur adviseren bij het 
opzetten van de nieuwe website, sterke pijlers van dorp communiceren om nieuwe bewoners te trekken, wens om 
geschiedenis-boekwerken over Lierderholthuis te actualiseren)) de omni-vereniging (bundeling kwaliteit, 
levensloopbestendig aanbod), verkeer (teveel en te hard rijdend verkeer, Herman Rienties, politie Raalte, geeft nog 
een toelichting op de mogelijkheden voor handhaving), glasvezelnetwerk (snel internet in de kern), starterswoningen 
(huurwoningen voor sociaal-econonisch gebondenen, bij te lange leegstand worden woningen ook toegewezen aan 
anderen, belangstelling voor nieuw koopcollectief wordt gepeild) en wandel-ommetjes (kwaliteit leefbaarheid, 
aansluiting regionale wandelroutes).  
René Elshof vraagt aandacht voor ADSL-netwerk in het buitengebied. Ook vraagt hij zich af of landeigenaren 
toestemming geven voor de ontwikkeling van wandelpaden.  
Antwoord: De glasvezel-werkgroep zal ook aandacht hebben voor het buitengebied. Ontwikkeling van wandelpaden 
gaat altijd in overleg met de grondeigenaren. Wethouder Wagenmans vult aan dat er voorbeelden zijn waarin e.e.a. 
geregeld wordt middels erfpacht.  
Burgernet en aed 
De werkgroep Aed heeft in het najaar herhalingscursussen georganiseerd, bovendien bleek het tijd om de pads te 
vervangen. Voor het aed-sms-alert hebben zich ca. 40 vrijwilligers gemeld. Dit initiatief wordt samen opgepakt met 
de gemeente, RAV IJsselland en de andere kernen in de gemeente Raalte. Burgemeester Zoon heeft ook alle 
kerndorpen gevraagd hun burgers te informeren over Burgernet (www.burgernet.nl), met succes, ook in ons dorp 
heeft een flink aantal inwoners zich aangemeld.  
7. Rondvraag 
Frans Beltman: vraagt aandacht voor wandelaars en renners die zich op de Molenweg begeven zonder reflectie-
kleding. Bennie Nijhof oppert om hiervoor aandacht te vragen op de gemeentepagina.  
Wethouder Wagenmans: vindt dit geen goed plan en doet een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van 
de inwoners zelf.  
Ab Brand: vraagt zich af wie voorzitter is geworden van PB. Antwoord: Het voorzitterschap is nog niet bepaald. 
Mea Schutte: Op verzoek van één van de verenigingen is een extra microfoon met headset aangeschaft, lenen kan via 
Herman Middelkamp, particulieren kunnen e.e.a. huren.  
8. Sluiting 

René sluit om half 10 de vergadering en dankt ieder voor de aanwezigheid en wenst ieder wel thuis. 
Nagekomen vragen: 
Frans Beltman: vraagt aandacht voor een kuil in de Herenbrinksweg, net na de spoorwegovergang, aan de 
rechterzijde. 
Jeugdsoos (Lieke en Paulien): zijn blij dat er plannen zijn, maar zij missen de concrete uitvoering: wat is en wat 
wordt er nu daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd?  


