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JAARVERSLAG 2021
BELANGENVERENIGING WAKKER LAORNE

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Belangenvereniging
Wakker Laorne, waarin de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen van 2021 worden beschreven.
We bedanken alle vrijwilligers en de diverse initiatiefnemers die zorgen dat Laren een prachtige plek blijft
om te wonen, werken en recreëren!

Het doel van Wakker Laorne is het vertegenwoordigen
van de belangen van inwoners van Laren bij bestuurlijke instanties, zoals gemeente en provincie, en coördineren van de diverse belangen van Laren en het
bevorderen van initiatieven. Ook winnen wij informatie
in en spelen deze door naar belanghebbenden, een
zogenaamde “postbus-functie” voor Laren.
We hebben regelmatig overleg met de Larense
Ondernemers en ook met ambtenaren en wethouders
van de gemeente Lochem.
In 2021 hadden wij 670 leden (gezinnen), die een
minimum contributie van € 5 per lid betalen.

Als Wakker Laorne zijn wij een klankbord voor alle
Larenaren. Heeft u een goed idee voor Laren of wilt u
iets delen met ons? Wij horen graag van u.

We delen onze informatie via de website
www.larengelderland.nl en zijn bereikbaar via
secretariaat@wakkerlaorne.nl.

Dit kan door een mail naar ons secretariaat te sturen
(secretariaat@wakkerlaorne.nl) of via ons inloopmoment bij de bestuursvergaderingen (iedere laatste
woensdag van de maand om 19:30 uur in het
Kulturhus, niet in juli en december).

Algemeen

Wij zetten ons graag in voor u!
Met vriendelijke groet,
Richard Buitink
Voorzitter Wakker Laorne

Het bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
Dagelijks bestuur:
Richard Buitink - voorzitter
Eric Lammertink - penningmeester
Ria Schekman - secretaris (tot mei)
Joyce Dekker - secretaris (vanaf mei)
Voorzitters van de verschillende werkgroepen en
tevens bestuursleden:
Hendri Eggink - Leefbaarheid
Herman Haijtink - Verkeer en Verkeersveiligheid
André Lobbert - Recreatie en Toerisme
Geert Wassink - Wonen en Duurzaamheid
Jolien Braakman - Communicatie

Dorpsplan: in mei 2021 heeft Wakker Laorne tijdens
de online Algemene Ledenvergadering een aftrap gegeven voor een nieuw dorpsplan. In juni was de eerste
bijeenkomst van een enthousiaste projectgroep.
De projectgroep is in 2021 diverse keren bij elkaar
gekomen, wat heeft geresulteerd in een aantal kernpunten voor de thema’s Werken, Wonen, Verkeer en
Leefbaarheid.
Vervolgens zijn de thema’s door vier subgroepen
uitgewerkt en verwerkt tot één samenhangend verhaal.
In 2022 zal het Dorpsplan klaar zijn.
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR):
op 1 juli 2021 moesten alle verenigingen en stichtingen
voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR).
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en
stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over
taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste
activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en
‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen
denken. De wet gaat dat tegen door procedures en
verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en
vast te leggen.
Twee leden van het bestuur hebben een Handboek
Goed Bestuur Wakker Laorne opgezet. Deze is goedgekeurd door het bestuur en zal na goedkeuring in de
ALV definitief worden.
Individuele vragen: in 2021 zijn diverse meldingen en
individuele vragen van Larenaren door de werkgroepen
opgepakt en teruggekoppeld naar melder of vragensteller.
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Afschaffen buslijnen 54 en 56: in de nieuwe dienstregeling vanaf 13 december 2021 heeft Arriva, in samenspraak met de Provincie, de lijnverbindingen 54 naar
Zutphen en 56 Borculo-Deventer geschrapt. Het belangrijkste argument van Arriva was dat de wegaanpassingen het onmogelijk maakt om op tijd te kunnen
rijden.
Op 18 oktober is Wakker Laorne een brief opgesteld
waarin de bezorgdheid is uitgesproken over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van ons dorp. De brief is
verzonden aan gemeente Lochem en in CC aan Provincie Gelderland en Arriva.
Op 8 december is op initiatief van de fracties van de
PvdA en Gemeentebelangen een ludieke protestactie
gehouden waar voor Arriva, Provincie, Gemeente en
de pers zijn uitgenodigd. Ook Plaatselijk Belang
Harfsen-Kring van Dorth en Wakker Laorne waren aanwezig.

Door middel van metingen is bepaald dat 14% van
landbouwverkeer mogelijk gebruik zou maken van het
tracé rond Laren in plaats van door de kern te rijden.
Dit komt neer op ongeveer 4 voertuigen per dag.
Om openstelling mogelijk te maken zal er fors geïnvesteerd moeten worden in de aansluiting van de
Rengersweg op de N332 bij de afslag Laren.
Het is duidelijk dat het relatief lage aantal landbouwvoertuigen een dergelijke investering niet rechtvaardigen kan.
Nieuw mobiliteitsplan: Gemeente Lochem heeft in
2021 gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Met dit
mobiliteitsplan legt de gemeente de speerpunten van
het verkeer- en vervoersbeleid vast voor de komende
jaren. Wakker Laorne heeft input gegeven voor de
inhoud. Het nieuwe mobiliteitsplan zal in 2022 door de
gemeenteraad goedgekeurd moeten worden.
Sluiting onbeveiligde spoorwegovergang nabij
Aalsvoort: in januari wordt uit de krant vernomen dat
de spoorwegovergang wordt afgesloten en niet zal
worden beveiligd, zoals eerder aan Wakker Laorne
was meegedeeld.
De kosten voor beveiligen zijn te hoog, ondanks dat
hiervoor het bestaande wandel- en fietspad vanaf de
Nengersteeg moet worden verbeterd. Dit pad moet
een tweede aanrijdroute worden voor de hulpdiensten
naar Aalsvoort.
Wakker Laorne heeft middels een brief bezwaar gemaakt tegen de procesgang. Daarnaast heeft Wakker
Laorne gebruik gemaakt van de inspreekmogelijkheid
bij de gemeenteraad. In augustus 2021 is de overgang
afgesloten.

VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID

RECREATIE EN TOERISME

Voorzitter: Herman Haijtink
Leden:
Jelmar Eggink, Jan Harkink, Paul Heinen,
Willem Kraaykamp, Arjan Sturris en
Jos Wesseldijk
e-Mail:
verkeer_en_veiligheid@wakkerlaorne.nl

Voorzitter: André Lobbert
Leden:
Anita Brouwer, Miriam Dijkman, Marinka
Gelmers, Ans Haijtink, Marieke van der
Kolk, Dick Kok, Jan Nijland, Jan Eggink,
Laurens Woestenenk en Bob Ermens
e-Mail:
recreatie_en_toerisme@wakkerlaorne.nl

Laren 30! en herinrichting Ooldselaan: in 2020 zijn
diverse werkzaamheden in de kern uitgevoerd om de
snelheid te verlagen. In 2021 is door middel van metingen geconstateerd dat de aanpassingen niet het gewenste effect hebben gehad. Vanuit de werkgroep is er
bij de gemeente blijvend druk uitgeoefend om aanvullende maatregelen te treffen.
Trajectaanpak N332: Wakker Laorne heeft mede
namens de ondernemersvereniging Laren, LTO,
Cumela en enkele plaatselijke loonbedrijven een verzoek ingediend bij de Provincie om de N332 open te
stellen voor landbouwverkeer.
Aanleiding voor dit verzoek is om middels deze openstelling het gevaar voor fietsers op de parallelweg te
verkleinen en om overlast in het dorp te verminderen.
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Klompenpad: begin 2021 is een werkgroep voor het
een klompenpad in Laren opgezet. Op 6 april was de
aftrap onder begeleiding van een projectleider van
Stichting Gelders Landschap. Het project wordt financieel betaald door de provincie en de gemeente, maar
voor het onderhouden zullen vanaf 2022 ook Wakker
Laorne en de ondernemingsvereniging gaan bijdragen.
Na enkele digitale bijeenkomsten was in juni 2021
95% van de route bekend en is begonnen met het benaderen van grondeigenaren. Ook is in deze periode
de werkgroep communicatie gestart met het opzetten
van de informatie over de route. De aanleg van het
pad is eind van het jaar gestart.
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LEEFBAARHEID
Voorzitter: Hendri Eggink
Leden:
Berjan Jimmink, Lenny Kleinherenbrink,
Jarno Klein Velderman, Ria ter Welle en
Mayra Schoolen
e-Mail:
leefbaarheid@wakkerlaorne.nl

Nieuwbouw lagere scholen: de werkgroep Leefbaarheid heeft het hele jaar de ontwikkelingen gevolgd en
deelgenomen aan de bijeenkomsten. De geplande
nieuwbouw van de scholen valt fors duurder uit dan
aanvankelijk werd geraamd.

Parkbanken: in maart 2021 zijn op verschillende
plaatsen, met name in het buitengebied, vijftien
nieuwe parkbanken geplaatst. Aanleiding hiervoor is
een inventarisatie in 2017 geweest van het aanbod
aan parkbanken in het buitengebied van Laren en ook
zijn de bestaande parkbanken beoordeeld op deugdelijkheid.
Mountainbike route rondom Laren: werkgroep Leefbaarheid heeft in april een verzoek ontvangen om mee
te denken over de aanleg van een moutainbikeroute.
Een projectgroep is aan de slag gegaan en heeft een
projectplan gemaakt o.a. over de financiering, die van
gemeente en provincie zal komen.
In september is een nauwe samenwerking met Achterhoek Toerisme tot stand gekomen en krijgt het plan
meer vorm. Het gehele proces van concept tot realisatie duurt naar schatting twee jaar.
Openbare ruimte: de werkgroep heeft gedurende het
hele jaar contact gehad met Circulus Berkel over het
onderhoud van onze openbare ruimte, denk aan openbaar groen, bestrating en straatmeubilair. Regelmatig,
en zo ook in 2021, wordt gezamenlijk met Circulus
Berkel een schouw uitgevoerd. Inwoners kunnen
gebreken en achterstallig onderhoud zelf melden bij
Circulus Berkel.

Bermenopruimactie: in maart 2021 hield de werkgroep voor de 13e keer een bermopruimactie.
De ‘opbrengst’ van de hoeveelheid verzamelde zwerfafval was in 2021 lager was dan voorgaande jaren
(ondanks dat in 2020 de actie in verband met Covid-19
niet heeft plaatsgevonden).
Door de geldende Coronamaatregelen was de werkgroep genoodzaakt de werkwijze aan te passen.
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WONEN EN DUURZAAMHEID
Voorzitter: Geert Wassink (ad interim)
Leden:
Peter Geluk, Jos Geverink,
Rinze Hartelman en Martijn Jansen
e-Mail:
wonen_en_duurzaamheid@wakkerlaorne.nl
Woonvisie: de gemeente heeft in 2021 een nieuwe
Woonvisie opgesteld voor de periode tot en met 2030.
Initiatieven voor woningbouw werden, ondanks
urgentie voor woningen in Laren, tot de vaststelling
van de Woonvisie niet in behandeling genomen. In het
voorjaar van 2021 was een eerste concept woonvisie
klaar. Wakker Laorne heeft daarop uiteraard een
reactie gegeven.
De gemeenteraad wilde vervolgens debatteren over
de uitgangspunten voor woningbouw en daarom heeft
het tot maart 2022 geduurd voordat de Woonvisie door
de gemeenteraad kon worden vastgesteld.
Wakker Laorne heeft in diverse overleggen met de
gemeente de grote behoefte aan woningbouw voor
Larenaren kenbaar gemaakt. Ook schriftelijk (voor- en
najaar 2021) is richting het college van B&W aangegeven dat de nood hoog is.
Wonen in Laren: een groep jonge mensen uit Laren
is in 2021 voor het eerst bij elkaar gekomen om over
de woonplannen in Laren te praten en te bekijken wat
zij kunnen doen om het proces te versnellen.
Deze groep heeft met een enquête geïnventariseerd
hoeveel jongeren nu, of over een paar jaar, graag een
betaalbare woning willen betrekken in Laren. De groep
maakt zich zorgen of het aantal woningen voldoende
zal zijn, iedereen heeft recht op een betaalbare woning. Met de resultaten van de enquête is de groep in
overleg gegaan met de gemeente.
Wakker Laorne heeft nauwe contacten met deze
groep en ondersteunt de groep indien nodig.
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Aardgasvrij Laren: Aardgasvrij Laren is een projectgroep van Larenaren met het doel onderzoek te doen
naar de mogelijkheden, de gevolgen, de kosten en de
betaalbaarheid van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in Laren en het omliggende buitengebied. Het initiatief voor het onderzoek lag bij
de werkgroep Wonen en Duurzaamheid van Wakker
Laorne.
Het onderzoek is in 2021 afgerond met een informatiebrief aan alle inwoners waarin beknopt de resultaten
van het onderzoek waren weergegeven. Details konden worden verkregen door deel te nemen aan een
online bijeenkomst.

COMMUNICATIE
Voorzitter: Jolien Braakman
Leden:
Hendrik Beelen, Jaap de Boer en Madelon
Wentink
e-Mail:
redactie@larengelderland.nl
Samenstelling projectgroep: het doel van de werkgroep is het coördineren van media-activiteiten
middels de website www.larengelderland.nl, waar je in
één oogopslag alle nieuws en informatie over Laren
kunt vinden, en het actief informeren van inwoners en
bezoekers over relevante zaken.
De werkgroep telt op dit moment vier personen, maar
zij zoekt nog één of twee enthousiaste vrijwilligers die
het team willen helpen.
Nieuwe website: op 24 december 2021 is onze
website www.larengelderland.nl geheel vernieuwd. De
vormgeving is moderner en frisser geworden en de
indeling is verbeterd.
Maar het allerbelangrijkste is dat de snelheid van de
website is verbeterd. Dit was de laatste jaren vaak een
probleem.
De vernieuwde website is gemaakt door Sitework uit
Lochem.

Regionale Energie Strategie: Nederland is ingedeeld
in 30 regio’s. Deze regio’s moeten de uitstoot van CO2
in 2030 met 50% verminderd hebben ten opzichte van
1999. De gemeente Lochem behoort met een aantal
gemeenten tot de Cleantech Regio. De Cleantech
Regio heeft besloten dat ze voor een reductie van
100% wil gaan. Dit kan alleen door zogenaamde zonneparken te installeren en grote (of veel) windmolens
te bouwen.
Ook in 2021 zijn we bij de RES-bijeenkomsten aanwezig geweest en hebben we weer onze bezorgdheid
geuit, met name over de plaatsing van grote aantallen
windmolens en zonneparken in de regio.
Biogas Hub Laren: vanuit het project 'Aardgasvrij Laren' is het idee ontstaan om biogas afkomstig uit rundveemest om te zetten in waterstof. Het waterstof moet
geschikt worden gemaakt voor het verwarmen van
huizen, om voertuigen op te laten rijden en voor de
industrie.
Aan het onderzoek werken twaalf boerenbedrijven
mee en ook zijn LochemEnergie en LTO Noordafdeling Achterhoek Noord betrokken.
Er is in 2021 een haalbaarheidsstudie gestart om te
onderzoeken of een aantal mono-mestvergisters aangesloten kunnen worden op het plasmalyseproces, wat
in Duitsland is ontwikkeld.
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