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Notulen van de 24 Algemene Ledenvergadering van Wakker Laorne d.d. dinsdag 12 april 2016 om 20.00 uur
bij Zalencentrum Witkamp te Laren.
Aanwezig:
Bestuur: Jan Wesseldijk (voorzitter), Ria Schekman (secretaris), Eric Lammertink (penningmeester), Ingrid
Schoneveld, Geert Wassink, Jan Scholten, Paul de Koning, Eric van Berkum
Werkgroepleden: Hendri Eggink,Harry Landeweer, Berjan Jimmink, Johanna Brinks, Rinze Hartelman, Janet Martin,
Rita Oortgiesen, Diesje Dijkman, Willem Kraaijkamp, Dick Steeman, Jos Geverink, Marinka Gelmers
Totaal aantal aanwezigen: circa 70 personen.
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Jan Wesseldijk opent de ledenvergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
We hebben twee afmeldingen ontvangen.
Eerst wordt het huishoudelijk gedeelte doorgenomen. Vervolgens kan LAFA (Laorne for Armenia) zich
presenteren en volgt een korte pauze. Na de pauze zijn er 4 presentaties:
- De Verbinding door Dirk Stoevenbelt.
- Nieuwbouw op Schoneveld door Rinze Addink.
- Laren! Magazine door Ingri Imenkamp.
- Update dorpsplan door Jan Wesseldijk.
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2. Notulen van de 23 algemene ledenvergadering van 21 april 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze worden onder dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2015
Het jaarverslag is wederom niet per post verstuurd maar was op de site te vinden.
Er kwamen twee verzoeken om toezending van een papieren jaarverslag.
De voorzitter neemt het jaarverslag kort door aan de hand van een powerpoint presentatie.
Hierbij merkt hij op dat plan Westerenk, de oude landbouwschool, de naam Meester Kolkplein krijgt. De sloop van
de oude school zal net vóór de bouwvak plaatsvinden.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het jaarverslag wordt onder dankzegging aan de secretaris akkoord
bevonden en ondertekend door de voorzitter.
5. Financieel verslag 2015 en begroting 2016 van de penningmeester, Eric Lammertink
a. De penningmeester vertelt dat de contributie van 2015 pas begin 2016 is geïnd. De subsidie voor de
straattafel is in 2014 al ontvangen, in 2015 is een deel van de kosten hiervoor gemaakt, de rest volgt in 2016.
Hierdoor is er in 2015 een nadelig saldo ontstaan en wordt dit ook voor 2016 begroot. Verder kwamen de
inkomsten en uitgaven vrij goed overeen met de begrote bedragen voor 2015.
b. Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over het financieel verslag en de begroting. Deze worden onder
dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter.
c. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid.
De kascommissie, bestaande uit Gerrit Lubberding en Henk Lubberdink heeft de boeken op 22 maart 2016
gecontroleerd en heeft geconstateerd dat alles er weer prima uitziet. Eric heeft het penningmeesterschap tot
volle tevredenheid uitgevoerd zodat hem onder applaus decharge wordt verleend. De kascommissieleden
worden bedankt voor hun tijd en inzet. Gerrit Lubberding verlaat de kascommissie. Jurik Okma zal zijn plaats
volgend jaar innemen.
6. Werkgroepverkiezing 2016
Aftredend en niet herkiesbaar:
Rita Oortgiessen verlaat na 2 jaar de werkgroep Woningbouw en Zorg. Zij kan dit niet meer combineren met haar
drukke werkzaamheden. Jan Scholten bedankt haar met een bos bloemen voor haar inzet. Mocht zij in de
toekomst weer meer tijd hebben dan is ze weer van harte welkom in de werkgroep.
Aftredend en herkiesbaar
- Ellen Dijkman, werkgroep Woningbouw en Zorg.
- Ans Roekevisch, werkgroep Leefbaarheid.
- Harry Landeweer, werkgroep Leefbaarheid.
- Herman Oltvoort, werkgroep Laren Energie.
- Willy Nijhof, werkgroep Laren Energie.
- Marja Keppels, werkgroep Laren Energie.
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Nieuwe werkgroepleden:
- Berjan Jimmink, werkgroep Leefbaarheid.
- Diesje Dijkman, werkgroep Woningbouw en Zorg
- Peter Geluk, werkgroep Laren Energie.
7. Bestuursverkiezing 2016
Aftredend en herkiesbaar:
- Eric Lammertink, penningmeester.
- Eric van Berkum, voorzitter werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid.
- Paul de Koning, voorzitter werkgroep Laren Energie.
Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, mogen zij nog 3 jaar doorgaan.
8. Rondvraag
André Lobbert vraagt of er binnenkort wat wordt gedaan aan de aansluiting van ’t Schoneveld op de
Deventerweg. Hier zit nu een groot gat.
Rinze Addink van Beltman Makelaars antwoordt hierop dat dit bewust wordt opengelaten zodat dit niet als
sluiproute gebruikt kan worden. De route is alleen bestemd voor wandelaars en fietsers.
Henk Lubberdink hield tijdens de ALV van 2015 een pleidooi om de omgeving van de Dorpsstraat en
Huenderstraat eens kritisch onder de loep te nemen en op te frissen. Hij mist een naamplaatje bij het standbeeld
voor Albert Mol, en een bordje bij de monumentale beuk nabij zijn woning waarop staat dat de boom na de
bevrijding is geplant door de Larense schooljeugd. Er staat nog steeds een oude handwijzer bij de Huenderstraat
en de bankjes zijn nog steeds vies.
Geantwoord wordt dat het naamplaatje bij het standbeeld van Albert Mol er nu toch komt, eerst heeft zijn dochter
dit tegengehouden. Er is een groepje senioren benaderd om de bankjes schoon te maken. Door langdurige ziekte
is dit er nog niet van gekomen. Besloten is nu de bankjes te vernieuwen en eventueel op een andere locatie te
plaatsen. De handwijzer wordt weggehaald.
9. Afsluiting huishoudelijk gedeelte om 20.45 uur.
10. Laorne for Armenië:
Rinke Saaltink en Christel Grotentraast vertellen over de geplande reis van een groep Larense jongeren naar
Armenië om daar ontwikkelingswerk te gaan doen. Ze willen in augustus twee weken werken voor de Stichting
Little Bridge. Eén week gaan ze werken met gehandicapte kinderen, de tweede week willen ze helpen bij de bouw
van flats. Hier hebben ze geld voor nodig. Ze hebben al diverse acties gehouden en er zullen er nog enkele
volgen. Jan Wesseldijk geeft namens Wakker Laorne een envelop met inhoud, in de pauze gaat de “collectebus”
rond onder de aanwezigen.
PAUZE
11. De verbinding – door Dirk Stoevenbelt
Dirk is twee jaar dorpscontactpersoon geweest. Hij heeft onlangs in een vergadering met Wakker Laorne, het
Kulturhus en Stichting Welzijn Lochem zijn werkzaamheden “opgeleverd”. Hiermee is de functie
dorpscontactpersoon weer komen te vervallen.
We konden in het jaarverslag lezen dat er nieuwe verbindingen zijn gelegd, een aantal zaken loopt al, en een
aantal zaken gaat in de loop van 2016 van start. Dirk laat deze in een powerpoint presentatie nog even de revue
passeren.
Jan Wesseldijk bedankt Dirk voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de verbinding.
Wakker Laorne en het Kulturhus beraden zich nog over de vorm van het vervolg van de verbinding.
12. Bouwen op ‘t Schoneveld – door Rinze Addink
Rinze Addink van Beltman Makelaars vertelt over de voortgang van de nieuwbouw op Schoneveld en de
geplande bouw van 4 geschakelde seniorenwoningen in het middengebied. Ook de bouw van starterswoningen
vordert gestaag.
Op ’t Schoneveld komen geen huurwoningen. Volgens Rinze is hier wel veel vraag naar, zowel voor jongeren als
voor senioren.
Jan Scholten merkt op dat Viverion geen sociale huurwoningen in Laren wil bouwen, er is volgens hen niet veel
vraag naar.
Wethouder Groot Wesseldijk merkt op dat dit jaar een woningonderzoek per kern plaats zal vinden.
Appie Oltvoort denkt dat er ook vraag naar huurappartementen is in Laren, vooral onder senioren met een
afnemende gezondheid. Het gat naast de Welkoop zou hier mogelijk geschikt voor kunnen zijn. In de media
(Berkeldbode, Wakker Laorne website en social media) is in overleg met de gemeente en Hegeman Bouw in juli
en september een oproep gedaan om in contact te komen met belangstellenden voor een woning of appartement
op deze plek. Helaas heeft dit niet tot serieuze reacties geleid, zodat dit initiatief geen vervolg heeft gekregen.
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13. Presentatie Laren! Magazine door Ingri Imenkamp
Tijdens de vorige ALV vertelde Ingri Imenkamp dat ze een Larens Magazine wil uitgeven met veel nieuws en
achtergronden over de verenigingen en stichtingen. Het blad zou 4 x per jaar moeten verschijnen in een oplage
van 2100 stuks. Het eerste magazine zou in augustus 2015 uit moeten komen.
Deze datum is niet gehaald. Maar op 9 april 2016 heeft Ingri vol trots haar eerste magazine gepresenteerd. Dit is
een pilot, deze is financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Wakker Laorne. Ze hoopt dat genoeg
adverteerders zich melden, zodat het blad inderdaad 4x per jaar kan verschijnen.
14. Update dorpsplan – door Jan Wesseldijk
In 2010 is het eerste dorpsplan “Alles Dreijt um Laorne” verschenen. De update dorpsplan is een voorstel om het
dorpsplan te actualiseren voor de komende vijf jaar.
Aan de hand van een powerpoint presentatie wordt een aantal onderwerpen toegelicht:
Verkeer en Verkeersveiligheid:
* veiligheid en oversteekbaarheid Dorpsstraat
* veiligheid in het buitengebied, met name de Ooldselaan
Recreatie en Toerisme:
* Fietsdorp Laren
Woningbouw:
* wordt het verzadigingspunt op de woningmarkt bereikt met de geplande en in ontwikkeling zijnde nieuwbouw?
* het huurwoningenbestand
* FAB (Functieverandering Agrarische Bebouwing)
Laren Energie
* aanleg van een solarpark
* lokaal stoken op streekhout
Sociale paragraaf:
Deze ontbrak in het dorpsplan van 2010, maar wordt nu wel toegevoegd.
Naar aanleiding van deze presentatie zijn er een aantal vragen en opmerkingen uit de zaal:
Gerrit Esselink vraagt hoe de dorpsstraat als 30 km weg moet worden ingericht. Jan antwoordt dat dit met de
gemeente moet worden besproken en dat we met voorstellen eerst naar de ondernemers gaan.
Arjan Wesseldijk is bang dat het verkeer niet alleen langzamer door Laren moet, maar dat ook de hoeveelheid
verkeer wordt teruggedrongen. Jan zegt dat dit uitdrukkelijk niet onze bedoeling is.
Antwanette Croes vraagt of de enquête over verkeersveiligheid in het dorp niet meer doorgaat.
Eric van Berkum antwoordt dat deze nog uitgezet moet worden, de uitkomst wordt mee genomen in de update
van het dorpsplan.
Benno Gelmers zegt dat wat de Ooldselaan betreft er naar een veel groter gebied gekeken moet worden. De files
op de A1 zorgen voor extra verkeer door het dorp en over de Ooldselaan. Hij vraagt of Wakker Laorne en de
gemeente er bij Rijkswaterstaat niet voor kunnen zorgen dat de A1 verbreed wordt.
Jan antwoordt dat we onze positie als dorpsraad niet moeten overschatten. De A1 wordt tussen Deventer Oost en
Azelo in 2017 verbreed. Dit is al sneller dan oorspronkelijk gepland was.
Appie Oltvoort stelt voor om Laren als fietsdorp te promoten door een grote fiets op de rotonde te plaatsen. Er zijn
gesprekken tussen Haneveld en de gemeente om de rotonde in te planten. Gerrie Marsman vertelt dat het
plaatsen van een reclamebord al niet gemakkelijk is, je bent aan allerlei regels gebonden.
Jan Dondertman vindt dat goed gekeken moet worden naar de inrichting van alle inkomende wegen, dus ook naar
de Holterweg en de Markeloseweg.
Na afloop van de vergadering kan iedereen een concept update dorpsplan meenemen. Hierin staan de ruwe
teksten. Op- en aanmerkingen ontvangen we graag voor eind mei.
Jan meldt ook dat we nog een bovenwijkse reserve hebben. Dit is een potje met een bedrag van € 165.000. Het
geld uit dit potje moet gebruikt worden voor projecten met een breed Larens belang en hier moet voor eind 2018
een bestemming voor gevonden zijn. Suggesties zijn welkom.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst naar de vergadering en hun actieve
bijdrage bij de behandeling van de agendapunten.

Wakker Laorne
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