
 
  

PLAATSELIJK BELANG LIERDERHOLTHUIS 
nodigt u van harte uit voor de 

Algemene 
Leden- 
vergadering 
17 april 2019 
AANVANG:  20:00 
INLOOP:  19:45 

CAFÉ  D’OLDE WETTERING 
KERKSLAGEN 2 
LIERDERHOLTHUIS 

Bijlagen 

 Agenda 
 Notulen 17 april 2018 



Agenda 
Lierderholthuis, maart 2018 
 
Geachte leden van Plaatselijk Belang Lierderholthuis, 
 
Graag nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Lierderholthuis u uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering, die zal worden gehouden op woensdag 17 april in het Café d’Olde 
Wettering aan de Kerkslagen 2 te Lierderholthuis, aanvang 20:00 uur. 
 
Graag tot dan! 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Lierderholthuis 
 
 
AGENDA: 

1. Opening, vaststellen agenda 
2. Verslag ledenvergadering d.d. 17 april 2018 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Bestuurszaken 

a. Aftredend: Johan-Paul Borreman 
b. Aftredend: Tineke Jansen 

5. Terugblik 2018 
6. Financiële verantwoording door de penningmeester 
7. Stand van zaken windmolens buitengebied Olst-Wijhe 
8. Stichting Dorpshuis Lierderholthuis (SDL) 
9. Evenementencommissie 
10. Multifunctioneel veld 
11. Sportvereniging Lierderholthuis (SVL) 
12. Laatste woonontwikkelingen 
13. Rondvraag  
14. Sluiting 

 
 
 
 
 
 

 



Notulen 
17 april  2018 

1.   Opening en agenda 
Johan Paul heet een ieder, leden, genodigden, en andere belangstellenden welkom. Marcel neemt 
het over en haalt Lotte, Claudia, Finn en Dinant naar voren. Dinant vertelt waarom de tekeningen en 
3d maquettes gemaakt zijn door de leerlingen van groep 4 tot en met 8 van de basisschool. Finn 
vertelt over de brief die hij aan de burgemeester heeft geschreven en over de pitch die hij bij 
Plaatselijk Belang heeft gehouden. Voor de kinderen is het duidelijk wat er op het multifunctionele 
veld moet komen. 
 
Johan Paul stelt alle leden van Plaatselijk Belang voor en heet twee dames van Gemeentebelangen en 
de nieuwe bewoners welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.  Verslag ledenvergaderingen d.d. 14 maart 2017 
Geen opmerkingen. 
 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Berichten van verhindering worden gemeld. PB biedt koffie en thee aan. Het verzoek de mobieltjes 
uit/ op stil te zetten. 
 
4. Highlights 2017 
*Raad op pad en raadsvergadering op 30 maart, met o.a. de Raad op pad in Lierderholthuis en 
in gesprek met gemeente Raalte voor een wandelpad. 
*Gezamenlijk overleg Plaatselijk Belangen gemeente Raalte 
*Mangs-Bu-j Te Bange festival 
*Kerstboom 
*Huren en nieuwbouw in Lierderholthuis 
*Burgemeester en Wethouders op bezoek in Lierderholthuis. Marcel Strijtveen heeft vertelt 
over de Weidevogels. 
*In contact met gemeente Wijhe over de slechte bermen in het buitengebied. 
*NL Doet 
*Actief bij werkgroep Multifunctioneel veldje 
*Zwier haakt aan bij de Stichting Dorpshuis Lierderholthuis vergaderingen 
*Toneel 
*Workshop Levensreddend handelen georganiseerd 
*Bijeenkomst omgevingswet en verkeersveiligheid van de gemeente Raalte 
*Opening van de Tijenraan 
*Nieuwjaars receptie gemeente Raalte 
*Bijeenkomst Zwolse Energiegids in Windesheim 
 
Lokaal Sociaal Beleid 
*Schrobmachine voor SDL 
*Hondenpoep flyer 
*Jeugdsoos 
*Halloween 
*Renovatie kerk 
 
5. Financieel verslag 
Zwier licht de cijfers toe. Er zijn geen vragen. Elly Keizers en Marian Brand hebben de boeken 
gecontroleerd. Marian krijgt het woord en keurt de boekhouding goed. Het is goed voor elkaar. Er 
wordt decharge verleend.  Han van Dam en Marian Brand vormen de nieuwe kascommissie. 
 



6. Terugblik Raad op pad 
Henny Huis in ’t Veld vertelt in het kort wat er door de bewoners vorig jaar gepitcht is. Hij licht toe wat 
er tot op heden mee gedaan is. Op plek 1 en 2 stonden verkeersveiligheid. Deze zijn op dit moment 
geen haalbare kaart vanwege de financiën. René Nijmeijer geeft aan dat Laag-Zuthem wel geld heeft 
gekregen om de verkeersveiligheid aan te pakken. Hij vraagt wat hier anders is. Henny antwoordt dat 
de weg in Laag-Zuthem toe is aan groot onderhoud en de riolering hierin meegenomen wordt. René 
vraagt wanneer Lierderholthuis toe is aan groot onderhoud. Henny komt hier op terug. Silvia Bendijk 
geeft aan dat er drie jaar geleden een gesprek geweest is over een schoolzone. Hoe staat het 
hiermee? Henny kijkt het na en komt hier ook op terug. 
 
Henny vertelt ook wat over de nieuwe omgevingswet die er aan komt. Henny legt uit dat er van vele 
wetten straks nog maar een paar honderd wetten voor in de plaats komen. Dit moet het makkelijker 
maken en er gebeurt meer in overleg met elkaar. Henny heeft voor Lierderholthuis de omgeving op 
een speciale papieren gezet met het verzoek deze vanavond in te vullen. Vragen hierover kunnen 
tijdens de pauze en aan het eind van de vergadering aan Henny gesteld worden. Henny neemt de 
ingevulde papieren vervolgens weer mee. 
 
7.  Renovatie van de kerk 
Wim Logtenberg vertelt dat er in 2016 inspectie van de monumentenwacht is geweest. Zij hebben 
aangegeven wat er moet gebeuren voor behoud van de kerk in de toekomst. Totale kosten ongeveer 
€ 30.000. Middels verschillende fondsen en LSB is er op dit moment ongeveer € 14.500 ter 
beschikking gesteld. 
Johan Hilgenkamp vertelt dat de renovatie begonnen is en wat er precies moet gebeuren: 
*Kooi om de ladder (is klaar) 
*Gewelven loopbrug vervangen 
*Leuningen fatsoenlijk 
*Het onderstel van de klokkenstoel 
*Oplegging galmbonden doorgeroest 
 
8.  SDL 
Anke Logtenberg meldt welke successen en uitdagingen er zijn. 
 
Successen: 
*Exploitatie commissie is op stoom met oliebollen actie en Hollandse Avond 
*Door website meer externe activiteiten: symposium, bruiloft, vergaderingen 
*In mei overdracht pand D’olde Wettering aan SDL 
*Gerard Kappert sponsoring: hypotheek aflossen en reserveren voor onderhoud 
*Buurtborrel: de buren van Dorpshuis uitgenodigd om van gedachten te wisselen 
*Aanpassen hoofdaansluiting elektra resulteert in besparing vastrecht kosten 
*Sponsoring notaris van der Werff bij overdracht en jaarlijkse trekking obligaties 
 
Uitdagingen: 
*Gebruiksvriendelijkheid website voor vaste gebruikers verhogen 
*Lage opkomst bij twee-jaarlijkse schoonmaak actie 
*Samenwerkingsrelatie met cafe over catering 
*Storingen installaties en bouwproblemen (verwerking van het dak) 
*Niet gelukt om ANBI status te verkrijgen ondanks inspanning 
*Duurzaam onderhouds- en beheersplan in praktijk brengen 
 
Vaste gebruikers hebben gemerkt dat het lastig is om te reserveren. Hier wordt aan gewerkt. Verder 
benadrukt Anke het bedanken van Gerard Kappert voor de financiële steun die de stichting ontvangen 
heeft. 
 
Anke doet opnieuw de oproep om nieuwe bestuursleden te werven. Wanneer er interesse is, nodigt 
Anke uit om een keer bij een vergadering aan te sluiten. 
 
De financiën worden toegelicht. 



 
Anke stopt in augustus als bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Lierderholthuis. René Nijmeijer 
neemt het woord om Anke te bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en noemt Anke de 
sturende kracht. Anke krijgt een bloemetje aangeboden. 
 
9.  Multifunctioneel veld 
Marcel Loeters vertelt over de pitch die vorig jaar tijdens de Raad op pad gehouden is. Daarnaast 
heeft Finn een brief geschreven naar de burgemeester met het verzoek voor een skatebaan in het 
dorp. Dit heeft Finn ook bij Plaatselijk Belang gepitcht. Verder is de tennisbaan toe aan groot 
onderhoud. Door dit alles samen te voegen komen we in aanmerking voor de subsidie voor leefbare 
kleine kernen. De gemeente was positief over het gepresenteerde voorstel waardoor we verder 
konden. Marcel licht toe wie er in de werkgroep zitten, vanuit welke hoedanigheid en wat er tot op 
heden gebeurd en ondernomen is. 
 
Nico Geerlink presenteert het plan van aanpak dat gemaakt is voor de aanvraag van de verschillende 
subsidies. 
 
Marcel vraagt aan de leden of het akkoord is om € 6000 vanuit de PB-pot te investeren in het 
multifunctionele veld. Walter Liebregts voegt hieraan toe om jaarlijks € 2000 over te houden om dit in 
het multifunctionele veld te investeren. De leden gaan met beide voorstellen akkoord. 
 
10. Rondvraag/ mededelingen 
*Rudy van der Vegte heeft een brief naar de gemeente Olst-Wijhe gestuurd in verband met de slechte 
berm van de Bremmelerstraat. Marcel Loeters vertelt dat er snel reactie kwam en er een afspraak is 
geweest. Het was een goede bijeenkomst van bijna drie uur, wethouder Blind en twee ambtenaren 
waren bij het gesprek aanwezig. 
 
*De nieuwe wethouder van gemeente Olst-Wijhe heeft te kennen gegeven dat hij niet bij PB-
vergaderingen aansluit 
 
*Bep Koekoek van de gemeente Olst-Wijhe heeft zich afgemeld 
 
*16 juni Bikers to the music 
 
*Er is een duurzaamheidsgroep bestaande uit Yvonne Meiberg, Ab Brand, Martin Wignand en Johan 
Paul? 
 
*28 april om 9.00u sportdag voor ALS 
 
*Dit jaar is de opbrengst van de veiling tijdens het Lierderholthuisfeest voor het multifunctionele 
speelveld 
 
*José Middelkamp vertelt dat er twee AED’s in het dorp zijn en twee zich buiten het dorp bevinden 
voor een grotere dekking. De AED bij Ton Vugts gaat verplaatst worden naar Han van Dam. Verder 
geeft José aan dat er geïnventariseerd wordt of er weer behoefte aan een nieuwe cursus BHV en AED 
is. Aanmelden kan bij José of Yvonne. 
 
11. Sluiting 
Johan Paul bedankt een ieder voor zijn komst en sluit de vergadering. 
 

 
 


