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Datum: dinsdag 24 mei 2022 om 20:00 uur 

 

Locatie: Kulturhus ‘t Kruispunt 

 

Aanwezig:  Bestuur Wakker Laorne: Richard Buitink (voorzitter), Eric Lammertink (penningmeester), 

Joyce Dekker (secretariaat), Jolien Braakman, Herman Haijtink, Eva Schoneveld, Hendri 

Eggink en André Lobbert 

 Gemeente Lochem: Wouter Swam, Ideeënmakelaar 

 Totaal aanwezig: 39 personen (zie presentielijsten) 

 

Opening 

Voorzitter Richard Buitink opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Hij 

heet Wouter Swam van Gemeente Lochem speciaal welkom. Richard is blij dat de vergadering na drie 

jaar weer plaats kan vinden in deze setting. Vorig jaar was de vergadering online.  

Het is belangrijk dat wij, als Wakker Laorne, input krijgen vanuit de leden. Dit wordt al gedaan, maar het 

is goed om dit te blijven doen. Dit kan via de inloop die er is voorafgaand aan onze bestuursvergadering. 

We vergaderen iedere laatste woensdag van de maand (behalve in juli en december) in het Kulturhus en 

de inloop is vanaf 19:30 uur. Ook kunnen vragen en ideeën worden gestuurd aan ons mailadres 

secretariaat@wakkerlaorne.nl.  

 

Notulen 28e algemene ledenvergadering van 11 mei 2021 

De ledenvergadering was vorig jaar online. Na de gebruikelijke formaliteiten hebben we vorig jaar de 

Mentimeter gebruikt om informatie te verzamelen voor het nieuwe Dorpsplan. Niemand heeft vragen 

over de notulen, waarna de notulist wordt bedankt voor het opstellen. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 

 

Jaarverslag 2021 

De voorzitter neemt een aantal thema’s van het afgelopen jaar door en geeft aan wat de huidige stand 

van zaken is. 

• In 2021 is de projectgroep voor het nieuwe Dorpsplan diverse keren bij elkaar gekomen om een 

compleet nieuw Dorpsplan op te stellen. De voorzitter heeft voorafgaand aan deze vergadering 

een sneakpreview van het Dorpsplan gezien en vindt het er erg mooi uitzien.  

Verslag 29e Algemene Ledenvergadering 
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• De opheffing/aanpassing van buslijn 54 en 56 was in 2021 een item dat ons erg verrast heeft. 

Ook de gemeente was hier door verrast. We zijn volop bezig om de lijnen te herstellen, maar we 

weten niet of dat gaat lukken. Voor aanpassingen wordt intensief samengewerkt met Plaatselijk 

Belang Harfsen en de gemeente. 

• In 2021 is gewerkt aan het Klompenpad in Laren. Dit is het eerste Klompenpad binnen de 

gemeente. Het Klompenpad is binnen een jaar gerealiseerd, hetgeen erg snel is. Het 

Klompenpad wordt momenteel druk bezocht en de recensies zijn zeer positief. 

• Inmiddels is ook gestart met het opzetten van de Mountainbikeroute en ook deze hopen we in 

2022 te kunnen openen. 

• De ontwikkelingen van de bouw van de scholen hebben we in 2021 gevolgd. We proberen het 

proces te versnellen, maar we weten niet of dat lukt. Wat we wel zeker weten is dat de kosten 

weer hoger zullen zijn. 

• De projectgroep van Aardgasvrij Laren heeft in 2021 haar onderzoek kunnen afronden. Iedere 

inwoner van Laren heeft een informatiebrief ontvangen. De duurzame mogelijkheden zijn 

belangrijk voor het milieu maar ook voor onze portemonnee.  

• Een mooie spin-off uit Aardgasvrij Laren is het project Biogas hub, oftewel groen gas. Dit is naar 

verwachting eind 2022 gereed. 

• De werkgroep Communicatie had als belangrijkste onderwerp in 2021 het vernieuwen van de 

website. De nieuwe website is een heel stuk sneller dan de oude website. Voorzie ons vooral van 

content voor de website, maar misschien is het nog beter als je wilt deelnemen in de werkgroep. 

Vele handen maken licht werk. 

Een aanwezige geeft aan dat het aantal tractoren, die door het dorp gaan, veel meer zijn dan de in het 

jaarverslag beschreven vier voertuigen per dag. De voorzitter geeft aan dat het er inderdaad meer zijn, 

maar dat het hier gaat om het aantal dat niet meer door het dorp zou gaan als de N332 opengesteld zou 

worden voor tractoren. Dit is gemeten door middel van camera’s.  

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag en worden onder dankzegging aan de 

secretaris goedgekeurd. 

 

Financieel verslag van 2021 en begroting 2022 

Penningmeester Eric Lammertink geeft toelichting op het financieel jaarverslag van 2021 en de 

begroting van 2022. Mede omdat er door de Corona maatregelen geen bijeenkomsten konden worden 

gehouden en er veel online is vergaderd zijn er minder kosten geweest. De spaarrekening is in 2021 iets 

gestegen, maar dat is uiteraard niet ons doel. 

Vragen vanuit de aanwezigen en antwoorden: 

• Het project Groener dorp bestaat uit een educatief deel op de basisscholen en het bouwen van 

vogelnestkastjes. 

• De balans bevat alleen de activa zijde, omdat we geen passiva hebben is die zijde weggelaten. 

Hetgeen inderdaad niet helemaal juist is. De hele activa is Eigen Vermogen, de vereniging heeft 

geen schulden aan derden. 
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• De mediavereniging is destijds op de juiste wijze opgeheven en dit is reeds vermeld in het 

jaarverslag van 2019. 

 

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid 

De kascommissie heeft de jaarlijkse controle uitgevoerd en geeft aan dat de penningmeester op de 

juiste wijze de financiën heeft gedaan. Willie Oonk heeft 3 jaar de kascommissie gedaan (een jaar langer 

door corona) en zal de kascommissie verlaten. Sander Aarden is bereid om deze plek over te nemen. 

 

Bestuursverkiezing 2022 

Jolien Braakman en Herman Haijtink zijn herkiesbaar en gaan door. Daarentegen zijn aftredend en niet 

herkiesbaar:  

• Geert Wassink – Voorzitter van werkgroep Wonen en duurzaamheid 

De voorzitter bedankt Geert met bloemen en een bon. Geert heeft de taak van voorzitter 

tijdelijk op zich genomen nadat hij net gestopt was bij Wakker Laorne. Geert wilde deze functie 

doen tot aan de periode dat de woonvisie zou worden vastgesteld. Geert loopt nu stage als 

voorzitter bij Toeristenbelang Laren. 

• Eric Lammertink – Penningmeester  

Eric is negen jaar lang penningmeester van de vereniging geweest. Al die jaren was alles altijd 

netjes en goed verzorgd en werden dingen door Eric geregeld, zoals ook zijn eigen vervanging.  

Eric heeft, volgens de voorzitter, het meeste plezier gehad van het potje ‘Bovenwijks’. Dit geld 

kwam beschikbaar na realisatie van de Westermark en daarmee heeft Wakker Laorne leuke 

projecten kunnen realiseren, bijvoorbeeld de pumptrackbaan en de glijbaan bij het zwembad. 

Het geld effectief inzetten was het doel en de uitdaging van Eric. 

De voorzitter wil Eric, mede namens het gehele bestuur, heel hartelijk bedanken. Eric ontvangt 

bloemen (door hem zelf gehaald) en een bon (niet door hem zelf gehaald). 

Eric houdt een kort woordje waarin hij iedereen wil bedanken. Het potje ‘Bovenwijks’ leeg 

maken was inderdaad mooi. Projecten konden worden aangejaagd doordat we een buffer 

hadden. Zo hoefde men niet te wachten op subsidie, maar kon meteen worden begonnen, zoals 

bijvoorbeeld bij het kunstgrasveld bij school. 

We hebben voor de functie van penningmeester geen tegenkandidaten ontvangen en daarom is onze 

kandidaat Eva Schoneveld aangesteld.  

De werkgroep Wonen en Duurzaamheid zal worden opgesplitst. Onlangs is de aftrap geweest voor de 

nieuwe werkgroep Duurzaamheid met alle betrokkenen. André Lobbert zal doorschuiven van voorzitter 

Recreatie en Toerisme naar voorzitter werkgroep Duurzaamheid. We zoeken een nieuwe voorzitter voor 

de werkgroep Recreatie en Toerisme.  

Ook voor de werkgroep Wonen zoeken we een voorzitter. Deze functie wordt ad interim ingevuld door 

Richard Buitink. De oproep wordt gedaan om mee te denken over mogelijke kandidaten. 

 



 

 

Verslag algemene ledenvergadering – Pagina 4 van 4 

 

Mutaties werkgroepleden 

We nemen afscheid van een aantal werkgroepleden: 

Lenny Kleinherenbrink – Leefbaarheid 

Hans van Goor – Wonen & Duurzaamheid 

Laurens Woestenenk – Recreatie en Toerisme 

Bob Ermens – Recreatie en Toerisme 

 

En we heten een aantal werkgroepleden welkom: 

Ria ter Welle – Leefbaarheid 

Mayra Schoolen – Leefbaarheid 

Robin Bruins – Wonen & Duurzaamheid 

Henk Koeslag – Wonen & Duurzaamheid 

 

Er wordt opgemerkt dat Jan Eggink hier niet bij staat, maar die was in de vorige ledenvergadering reeds 

genoemd, zoals genotuleerd in het verslag.  

 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

In het kort wordt toegelicht waarom we aan deze nieuwe wetgeving moeten voldoen. Twee bestuurs-

leden hebben een handboek hiervoor opgesteld. Aanwezigen hebben voorafgaand aan de vergadering 

de mogelijkheid gehad om deze door te lezen. Er zijn geen opmerkingen en daarom wordt deze 

vastgesteld. 

 

Presentatie Wonen 

De voorzitter geeft een korte toelichting op het onderwerp Wonen. Er is een grote behoefte aan 

woningen en daarom steekt Wakker Laorne veel energie in dit onderwerp.  

In maart 2022 is de woonvisie vastgesteld, maar nu moet eerst de kernvisie worden vastgesteld. Dit 

wordt einde van het jaar geeft de gemeente aan, maar bij Wakker Laorne zijn er twijfels of dit gehaald 

wordt. De kernvisie bevat de details over wat nodig is, zoals type woningen en voor welke doelgroep.  

 

Presentatie Wonen in Laren 

In Laren is een grote behoefte aan woningen voor jongeren. Een groep jongeren uit Laren heeft de 

groep Wonen in Laren opgericht. Zij geven in deze ledenvergadering een presentatie over wat zij 

hebben gedaan en wat zij gaan doen. Op 21 juni a.s. is een bijeenkomst met de gemeente en alle 

jongeren die zich bij de groep hebben aangemeld.  

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit af met een dank voor ieders aanwezigheid.  

 


