
Notulen:   Ledenvergadering Haarts Belang 14 maart 2019 
Locatie: De Ringkamp 
Aanwezig:  35 personen 
 
 

1. Gerard te Hennepe opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder 
onze burgemeester Stapelkamp. 
 

2. Mededelingen: - De koffie wordt aangeboden door de Ringkamp, het drankje na afloop door het 
Haarts Belang. 
- Jos Wessels begint met zijn presentatie van het boek Bezield Erfgoed, vorig jaar heeft hij al een 
voorproefje gegeven. Vanaf september zal het boek verschijnen. Tot mei kan er worden 
vooringeschreven, de kosten voor 1 boek zal zijn € 22.50, daarna is het € 29.95.  
* Vraag van Henk Nijkamp of er ook meerdere boeken besteld kunnen worden op het formulier, 
wordt door Jos beantwoordt dat je er zoveel je wil besteld kunnen worden per formulier. 
 

3. De notulen van de ledenvergadering van 2018 zijn te downloaden via www.haart-info.nl.  Ze  
worden zonder opmerkingen vastgesteld en Gerard bedankt Bert voor het maken ervan. 
 

4. Presentatie (jaar-) verslag 2018, Bert Mateman heeft een PowerPoint presentatie gemaakt. De 
volgende onderwerpen komen aan de orde: 
- Kleuverspad spoorwegovergang; op 10 oktober is er een informatieavond geweest in het 
gemeentehuis. Daar waren verschillende partijen bij één en werd een plan door Prorail 
gepresenteerd. Daarna zijn er gesprekken geweest tussen aanwonenden, grondeigenaren en 
prorail. Om tot een plan te komen waar iedereen zich in kan vinden. Volgens de burgemeester is 
de verwachting dat het nog wel tot volgend jaar kan duren voor het plan uitgevoerd is.  
- Haartse Bos: Het heeft lang geduurd, maar er staan nu 2 woningen en de 3e wordt gebouwd. 
Ook al zijn het geen starterwoningen, zoals HB voor ogen had, is het wel positief, omdat het wel 
kan zorgen voor een doorstroming van woningen, zodat er toch jonge gezinnen op de Haart 
komen te wonen.  
In 2017 heeft Henk Wevers op de ledenvergadering aangegeven dat de kruising Haartseweg-
Lieversdijk en Buninkdijk onveilig is. Dat is aangekaart bij de gemeente en daarom zijn er zgn. 
octopussen geplaatst, zodat het verkeer hierop wordt geattendeerd.  
- Akkerranden: een project wat al jaren loopt. En zo succesvol is dat alle buurtschappen nu 
samengaan als 1 project. En nu alleen het zaad nog kan worden vergoed.  
- Bert laat een grafiek zien van de leeftijdsopbouw in Aalten en de buurtschappen (van 2015), 
hiermee is duidelijk een piek te zien in de leeftijdsgroep van de babyboom van net na de oorlog. 
En een dal door de jongvolwassenen die naar de hoge scholen gaan verder in het land en veel 
daarvan komen niet meer terug in Aalten. Een oplossing hiervoor kan zijn door meer betaalbare 
koop of huur huizen te bouwen.  
- De hekken langs de Hamelandroute. Vanaf 1989 tegen verzet en in 2016 is er een overgang 
voor in de plaats gekomen. 
- weg ontsluiting naar de Haart: door allerlei aanpassingen zijn er eigenlijk geen goede 
ontsluitingen meer. Er zijn 2 rotondes aangelegd (bij Willy Heinen en de Kiefteweg) voor het 
landbouwverkeer is er een landbouwsluis gemaakt, maar vervolgens moet men langs Bredevoort 
om op de N 318 te komen. Een goede oplossing zou zijn om de parallelweg door te trekken naar 
de Hamelandroute. Dit is al vaker aangekaart bij de provincie. De bruggen zouden te licht zijn, 

http://www.haart-info.nl/


maar deze zijn oud en wellicht afgeschreven, dus wie weet in de toekomst..Het fietspad ligt er al, 
deze iets verbreden .. 
- Kroondijk is te smal/bomen staan te kort langs de weg.  
Opmerking van de Burgemeester als reactie hierop: Veel van de punten die nu zijn genoemd 
vallen onder de portefeuille van Martin Veldhuizen, advies om hem een keer uit te nodigen voor 
een gesprek. 
- Opmerking van Ton Schoorlemmer: de Haart is een prachtig gebied om te fietsen, maar er zijn 
te weinig bankjes om te rusten. Door de LTO zijn er een aantal geplaatst op het erf van 
boerderijen (ook op de Haart), door een project van het Saap. Maar er kunnen er zeker nog meer 
bij. Ook dit zal in een gesprek met wethouder Veldhuizen worden besproken. 
- Vraag van Wiebe Houwers: of glasvezel toch op de plekken kan komen waar nu nog kabel ligt?  
Daar is erg veel behoefte aan. Er zijn geruchten dat het er aan zit te komen, maar bevestigen 
kunnen we dit nog niet. 

5. De kascontrole is gedaan door Bert Stoel en Edwin Wensink.  De kascommissie geeft een positief 
oordeel over de boeken. Daarna worden Bert en Edwin bedankt voor de tijd die ze er in hebben 
stoken. Voor Edwin was het zijn 2e jaar en hij zal in 2019 door worden opgevolgd door Henk 
Nijkamp. 
 

6. Bestuursverkiezing: Wim Prinsen en Erica Lensink zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten en Wim en Erica blijven nog een periode in het bestuur. 
 

7. Wat verder ter tafel komt: 
:  

o Jaap Kuijt: Asbest blijkt niet zo gevaarlijk te zijn volgens TNO. Gaat de gemeente het beleid 
hierop aanpassen?  Antwoord van de burgemeester: het beleid is landelijk en nog niet 
aangepast, zolang dat zo is, kan de gemeente niet anders dan het beleid nog volgen 

o Jan te Bokkel: moet je nu het asbest maar gewoon eraf halen of toch nog wachten zoals een 
asbestsaneerder zelf adviseerde, omdat er tussen de regels door gelezen kan worden dat de 
regels hiervoor zullen veranderen? Antwoord Gerard: Als HB kunnen we hiermee niets, een 
ieder zal voor zichzelf een afweging moeten maken. 

o Leo Korten: het afgelopen jaar is er niets aan de processierupsen gedaan, terwijl er wel 
meldingen zijn gemaakt. Antwoord burgemeester: vorig jaar is het flink uit de hand gelopen 
en nu is de vraag of dat spuiten wel zo maar mag. Op de Aladnaweg is er dit jaar een proef 
met vogelhuisjes voor koolmezen die de rupsen eten, wellicht ook een idee voor de Haart? 

o Han Langeler: het landbouwplastic inzamelen is dit jaar op 6 april via te Bokkel zal er een 
brief over komen. 

 

Na de verteld  burgemeester Stapelkamp het een en ander over zijn ervaringen als burgemeester het 
afgelopen jaar.  
 

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


