dinsdag 30 januari 2018

Notulen bestuursoverleg Herwen Actief
Maandag 29 januari 2018
Aanwezig: Rudi Buiting, Klaas Buter, Jan Derksen (secretaris), Frans van Ekerschot (voorzitter)
Afwezig ( door verhindering): Coby Gasseling, Carlo Bouman, Hans Grob
1. Mededelingen: Frans heet Klaas welkom, hij treedt per heden toe tot het bestuur van Herwen
Actief. Het bestuur neemt afscheid van Rudi Buiting en bedankt hem voor zijn inspanningen.
Hij is de oprichter van de jeugdcommissie en heeft een impuls gegeven aan de speeltuinen en
Herwen Doet!
De ingekomen mails van het Bovendorps overleg worden voor kennisgeving aangenomen.
Frans heeft inmiddels gereageerd door in te stemmen met een gezamenlijk overleg met de
ambtelijk contactpersoon voor de dorpen en wijken en de contactpersoon voor
buurtbemiddeling.
2. Contact gemeente Zevenaar: De ambtelijk contactpersoon dorpen en wijken heeft een andere
baan en vertrekt medio februari. Er is door de gemeente nog geen nieuwe contactpersoon
aangewezen.
Binnen het college van B&W heeft burgemeester Ella Schadd de dorpen Spijk en Herwen in
haar portefeuille. Frans zal een overleg met haar en het HA-bestuur plannen. Bij voorkeur op
vrijdag. Als gespreksonderwerpen worden geïnventariseerd: woningbouw, Fico-terrein,
verkeersveiligheid Polderdijk, renovatie Keurbeek, gebruik Huis Aerdt.
3. Overleg woningcorporatie Vryleve: Op vrijdag 9 februari spreken Jan, Klaas en Frans met
directeur Dirk Hoogland. Gespreksonderwerpen zijn de woningbouwplannen op het
Kosterijpad en de Antoniusstraat, HAB-woningen en de verschillen in communicatie vanuit de
gemeente en Vryleve.
4. Overleg bestuur De Cluse: Op het laatste moment kon het overleg op 22 januari j.l. niet
doorgaan. Er wordt een nieuw overleg gepland. Daar de Dag van Herwen het belangrijkste
onderwerp is, wordt besloten dat naast Jan en Frans ook Coby en Carlo bij dat overleg
aanwezig moeten zijn. Frans regelt de afspraak.
5. Jaarvergadering: Conform de statuten moet er jaarlijks publiek verantwoording worden afgelegd.
We doen dat in april met een presentatie over de behaalde resultaten en een muzikale
omlijsting. Allen: leveren resultaten aan bij Frans, Frans maakt de presentatie, Rudi levert
contactgegevens aan voor de muzikale omlijsting, Coby & Carlo: organiseren avond ( nadat
bekend is wanneer de kascommissie gereed zal zijn met de financiële verantwoording)
6. Kascommissie: Besloten wordt de financiële verantwoording niet te presenteren tijdens de
jaarvergadering maar deze te publiceren op de website. Gezien de wijze van overdracht van
het penningmeesterschap aan de waarnemer (Frans) zal dit nog wel wat voeten in aarde
hebben. Jan benadert Jacqueline en Frans benadert Wilfred voor de kascommissie.
7. Werving bestuursleden: Het bestuur is zeer verheugd met de bereidheid van Klaas om de
secretarisfunctie van Jan over te nemen. Jan zorgt voor een warme overdracht. Frans heeft
iemand op het oog voor de penningmeesterfunctie en zal deze benaderen. In principe vergt
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deze laatste veel accuraatheid maar weinig tijd. Frans heeft ook nog een bestuurslid op het
oog welke onlangs uit de politiek is gestapt. Deze kan ons mogelijk in contact brengen met
een sponsor. Het lijkt er op dat op een aantal acties ook dorpsgenoten buiten het bestuur
bereidheid tonen te ondersteunen. Niet iedereen hoeft meteen in het bestuur te zitten. Een
evenwichtige samenstelling is wel van belang.
8. Stand van zaken Fico-terrein: Er lijkt schot in te komen. De kavels 1, 2, 5 en 6 zijn verkocht. Dat
betekent dat in ieder geval een deel van het beton verwijderd zal worden, medio dit jaar. Frans
zal contact opnemen met Ten Brinke om te horen of om overlast voor de bouwende partijen
te voorkomen, al het beton te verwijderen en wat de planning is voor de ontwikkeling van de
twee-onder-een-kap-woningen en rijwoningen. Op basis hiervan kunnen we actie
ondernemen voor tijdelijke inrichting van het terrein te bevorderen.
9. Stand van zaken renovatie Keurbeek: Er zijn al voorbereidende werkzaamheden geweest voor
diverse aansluitingen. Recent contact heeft echter aangetoond dat het bestek nog niet
definitief is en de aanbesteding nog niet heeft plaatsgevonden. De vraag is of april voor start
van de renovatie nog wel reëel is. De trage uitvoering wordt meegenomen in het gesprek met
de burgemeester.
10. Stand van zaken Levend Landschap: De uitdeeldag in het kader van de subsidieregeling
erfbeplanting is vrijdag 2 februari. Jan en Frans zullen daarbij zijn. Voor de uitvoeringsagenda
zal Edwin Opdam voortaan optreden als coördinator. Alle acties zijn belegd. Jan heeft op 29
januari nog een rondgang gemaakt met het hoogheemraadschap en er vindt 31 januari nog
een afstemmingsoverleg plaats met Colin van Elderen, Arjan Blij, Eduard Poot, Edwin, Jan en
Frans. We zullen de uitdeeldag in social media uitlichten en daarna de aandacht vestigen op
het gebruik maken van schouwpaden.
11. Stand van zaken social media: Veel waardering voor het werk dat Karen verzet heeft. De website
is vernieuwd, actueel en wordt bijgehouden. Met grote regelmaat worden lokale berichten en
berichten van HA zelf verspreid via Facebook en Instagram. Allen:nieuwswaardige items aan
blijven leveren. Ook eventueel vanuit de verenigingen.
Nader: dinsdag 30 januari is er door het bestuur nog ingestemd met de aanschaf van een
extra abonnement voor de website waardoor er meer agenda-items gepost kunnen worden, er
extra uitbreidingsmogelijkheden komen en er geen reclame meer wordt gepost. De kosten
bedragen ongeveer € 6,50 per maand. Karen zet dit in gang.
12. Stand van zaken Dag van Herwen: De dag van Herwen staat vooralsnog gepland op zaterdag 7
juli en zal worden gehouden in de vorm van een bandjesfestival. In verband met de
afwezigheid van Coby en Carlo bespreken we in het volgende bestuursoverleg de actiepunten
en promotie. Dan heeft ook het overleg met de Cluse-bestuur plaatsgevonden.
Frans sluit het overleg met dank voor alle inbreng.
Volgend overleg 26 februari 20:00 uur De Cluse
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