
Notulen:   Ledenvergadering Haarts Belang 11 april 2018 bij de Ringkamp 
Aanwezig:  26 personen 
 
 

1. Gerard te Hennepe openend de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bert verzorgt 
de notulen van de vergadering.  
 

2. De notulen van de ledenvergadering van 2017 worden voorgelezen door Gerard, in verband met 
de afwezigheid van Erica. De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

3. Ook het jaarverslag wordt voorgelezen door Gerard. Na aanleiding van het jaarverslag: 
a. wordt stil gestaan bij de Octopus palen bij de kruising van het Mollenveld; 
b. Geeft Jan Piek aan met de gemeente in discussie te zijn over de Amerikaanse eiken bij 

hem aan de weg (Buninkdijk). De gemeente heeft schriftelijk gereageerd, Jan is nog niet 
tevreden.  
 

4. Het financieel verslag van 2017 en begroting 2018 wordt toegelicht door Han Langeler. De 
vergadering wordt voorgesteld om voor het jaar 2018 geen contributie op te halen, omdat er 
nog voldoende middelen in kas zijn. De vergadering gaat akkoord. 
 

5. De kascontrole is gedaan door Ria te Linde en Edwin Wensink. De kascommissie geeft een 
positief oordeel over de boeken. Daarna worden Ria en Edwin bedankt voor de tijd die ze er in 
hebben stoken. Voor Ria was het zijn 2e jaar en hij zal in 2018 door Bert Stoel worden opgevolgd. 
 

6. Bestuursverkiezing: Joke klein Wolterink was aftredend en niet herkiesbaar. We bedanken Joke 
voor de jaren lange inzet. Het bestuur heeft Ellen Kobus bereid gevonden om tot het bestuur toe 
te treden. Er zijn geen tegenkandidaten, Ellen wordt door de vergadering benoemd tot 
bestuurslid. 
 

7. Wat verder ter tafel komt: 
Woningbouw:  

o De 1e vrijstaande woning is klaar 
o De 2e vrijstaande woning is in aanbouw 
o Een 2 onder 1 kap is in procedure 
o Er zijn plannen voor startswoningen 
o Bruggink heeft zijn plan nog weer bijgewerkt 
o Jaap Kuijt oppert het idee om samen als investeerders te bouwen. Dit heeft de Stichting 

Haart voor mekaar al vaker onderzocht. Het bestuur komt hier op terug. 
Woningsplitsing  

o Adrie vraagt naar mogelijkheden van woningsplitsing in het buitengebied. Bert Mateman 
geeft aan wat de voorwaarden hier van zijn. Het belangrijkste is dat de splitsbare woning 
minimaal 1200 kub moet bevatten of 900 kub en karakteristiek. 

  



Glasvezel: 
o De uitvraag was positief, binnenkort beginnen ze met aanleggen.  
o Vraag of mensen met een COAX aansluiting ook glasvezel kunnen krijgen?  Antwoord: Nee 

komende jaren is dat niet te verwachten.  
Asbestsubsidie 

o De subsidieregeling van de gemeente Aalten over asbestsanering wordt onder de aandacht 
gebracht. 

Akkerrandenproject 
o Henk Obbink geeft korte toelichting op het akkerrandenproject. Er kunnen zich nog 

gegadigden aanmelden. 
 

8. Rondvraag 
Henk Nijkamp vraagt of notulen en jaarverslag vooraf gemaild kunnen worden? het bestuur neemt deze 
suggestie mee voor volgend jaar. We moeten kijken naar de vorm. Het Haarts Belang beschikt namelijk 
niet over alle email adressen.  
 
Henk Obbink vraagt naar het beleid van de gemeente over het maaien van bermen. Henk wil graag 
verschralen door maaisel af te voeren. Dit onderwerp hebben wij in het verleden besproken met de 
gemeente. Het beleid is helder: vroeg in het seizoen alleen de eerste meter maaien en later in het 
seizoen volledig maaien, beide keren zonder maaisel af te voeren. Deze eenvoudige aanpak heeft een 
economische achtergrond. Verschralen is duurder.  
Er zijn ook inwoners die verschralen middels afzuiging ten koste vinden gaan van de biodiversiteit. De 
torren en kevers worden ook afgezogen. De vergadering komt niet tot een eenduidig standpunt. 
 
Na de Pauze zal Jos Wessels een verhaal vertellen over historie van de Haart met daarbij vele mooie 
foto’s. Monumentale en karakteristieke panden krijgen daarbij aandacht. Dit alles wordt samengevat in 
een boek dat Jos aan het schrijven is.  
 

9. Sluiting 
Na de sluiting is er nog tijd om onder het genot van een drankje nog verder worden gepraat. 
 
 
Aanwezigen: 

1. Arjan te Voortwis 
2. Joke Klein Wolterink 
3. Jos Wessels 
4. Marieke Wessels 
5. Jan Piek 
6. Bart Wille 
7. Adrie Bulsink 
8. Henk Nijkamp 
9. Henk Assink 
10. Henk Obbink 
11. Ewald Harmsen 
12. Henk Miggelbrink 
13. Edwin Wensink 

 

14. Ria te Linde 
15. Ruben Wikkerink 
16. Ellen Kobus 
17. Jaap Kuijt  
18. Mevrouw Kuijt 
19. Jan Assink 
20. Leo Korten 
21. Wim Prinsen 
22. Han Langeler 
23. Gerard te Hennepe 
24. Bert Stoel 
25. Mevrouw Stoel 
26. Bert Mateman 

 
 


