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Aanwezige bestuursleden: 
- Frans Leerkes (voorzitter) 
- John Overvelde (penningmeester) 
- Eduard Huisman 
- Bjorn Veldhuis 

Afwezige bestuursleden (met kennisgeving): 
- Wilma Kleiboer (secretaris) 
- Marijke Meijer 
- Gerrit Jan de Ruijter 

Overige aanwezigen: 
Negen leden van Plaatselijk Belang De Vecht e.o. 
 

1. Opening door voorzitter 

Vergadering wordt door de voorzitter geopend.  

2. Mededelingen 

Afmelding van Wilma Kleiboer, Marijke Meijer en Gerrit Jan de Ruijter. 

3. Notulen vorige ledenvergadering (25 september 2013) 

Goedgekeurd, geen op- of aanmerkingen door de leden. 

4. Jaarverslag bestuur 2013-2014 

Alle punten zijn kort toegelicht door het bestuur. Verslag wordt door de leden goedgekeurd, geen op- of 
aanmerkingen. 

5. Financieel jaarverslag 2013-2014 

2014 is afgesloten met een verlies. Het bestuur licht toe dat dit te wijten is aan de gehalveerde subsidie vanuit de 
gemeente, doordat vorig jaar geen werk is gemaakt van leden die de contributie (waarschijnlijk per ongeluk) niet 
betaald hebben en door een reparatie die aan de geluidsinstallatie Jodelmientje gedaan is. 
Er is in overleg met de boekhouder voor gekozen om de afschrijving voor de reparatie in Jodelmientje in een 
keer te doen en niet uit te smeren over de komende jaren, hierdoor is nu een verlies, maar dit wordt weer 
gecompenseerd door inkomsten vanuit de verhuur van de installatie in de komende jaren.  
 
Het financieel verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd, er zijn geen op- of aanmerkingen. 

6. Verslag kascommissie 

Jakob en Karin Lagerweij hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd over de jaren 2013 en 2014. Er waren geen 
op- of aanmerkingen.  

7. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en niet herkiesbaar: Eduard Huisman.  
Eduard treedt af als bestuurslid maar geeft aan dat het bestuur ook in de toekomst nog wel een beroep op hem 
mag doen voor hulp.  
Aangezien er geen nieuwe bestuursleden zijn, is er geen bestuursverkiezing. Het bestuur is van mening dat er 
met de nu lopende zaken geen onmiddellijke behoefte is aan nieuwe bestuursleden, maar leden kunnen zich altijd 
melden als er interesse is om in het bestuur van Plaatselijk Belang te stappen.  
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8. Aandachtspunten 2015 

De volgende punten hebben de aandacht van het bestuur en zullen op 6 oktober a.s. besproken worden met het 
Kernenteam van de gemeente Voorst.  

- Veiligheid en criminaliteit in en rondom De Vecht 
- Onderhoud sloten naar aanleiding van aangekondigde wijziging in de werkwijze van het waterschap 
- Onderhoud straten en bermen De Vecht en omgeving 
- Bestemming van de kerk 
- Schoolplein en speeltoestellen 
- Molenstomp 
- Woningbouw LMB-terrein 
- WMO 

9. Rondvraag 

Vraag uit de zaal: Wat is de status van de woningbouw/molenstomp op het LMB-terrein? 
Het bestuur ligt toe dat het de handen van de plannen van de gemeente af gehaald heeft en dat de bal bij de 
gemeente ligt om tot actie over te gaan. Er is herhaaldelijk bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van 
zaken en de plannen en het bestuur heeft naar aanleiding hiervan een brief ontvangen dat het college uiterlijk 
eind september 2015 de balans zal opmaken. Tot op heden heeft P.B. geen verdere informatie over dit 
onderwerp. 
Het gerucht vanuit de zaal is dat dit mogelijk uitgesteld is/wordt tot januari 2016. Plaatselijk Belang zal hier 
navraag naar doen bij het kernenteam. 
 
Vraag uit de zaal: Wat doet Plaatselijk Belang op het gebied van zorg en burgerparticipatie? 
Dit thema is al een aantal keer besproken op bestuursvergaderingen. Het bestuur geeft aan dat ze aan het 
onderzoeken is of hier een taak voor Plaatselijk Belang ligt en zo ja, in welke vorm deze ingevuld kan worden. 
Hierbij wordt onder andere gekeken naar de dorpscontactpersoon in Teuge. Plaatselijk Belang denkt dat De 
Vecht te klein is om een eigen dorpscontactpersoon te hebben, maar wil toch informeren naar de werkzaamheden 
van deze functie om te kijken wat hier uit te halen is voor De Vecht. 
De leden geven aan dat ze dit een belangrijk thema vinden. 
 
Vraag uit de zaal: De pomp van het beeld bij de brug loopt niet en het beeld is erg vies. 
Plaatselijk Belang geeft aan dat het beeld van de gemeente is en dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor 
het herstel en onderhoud van het beeld. Voorheen kreeg Plaatselijk Belang geld van de gemeente om het 
onderhoud uit te voeren, maar dit is veranderd. Het onderhoud is nu door de gemeente uitbesteedt aan een andere 
partij.  
Er zal melding gemaakt worden bij de gemeente Voorst om het beeld te herstellen/schoon te maken. 
 
Vraag uit de zaal: Zijn er vrijwilligers die af en toe het klompenpad willen nalopen? 
Alex Oudshoorn, coördinator van het klompenpad in De Vecht, zit in de zaal en is op zoek naar mensen die het 
wel zien zitten om af en toe eens het klompenpad na te lopen om te controleren of het pad nog goed begaanbaar 
is en of de bordjes nog duidelijk zichtbaar zijn. Er melden zich niet direct vrijwilligers aan, maar Bjorn Veldhuis 
zet een oproepje op de website van Plaatselijk Belang. Frans Leerkes geeft aan dat het handig zou zijn als er bij 
de parkeerplaats van V en L een bord bijgeplaatst wordt, zodat wandelaars het begin van het pad makkelijker 
kunnen vinden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst en inbreng in deze vergadering.  


