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Notulen van de (online) 28e Algemene Ledenvergadering van Wakker Laorne  
d.d. dinsdag 11 mei 2021. 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Richard Buitink (voorzitter), Ria Schekman (secretaris), Eric Lammertink (penningmeester), 
Joyce Dekker, Hendri Eggink, Herman Haijtink, André Lobbert, Geert Wassink. 
Namens gemeente: Robert Bosch, kernwethouder, Wouter Swam, ideeënmakelaar. 
Namens DKK: Hans Suurmond 
Totaal aantal aanwezigen: circa 60 personen. 
 
1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Richard Buitink opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom 
op de eerste en hopelijk laatste online ledenvergadering.  
Hij heet Hans Suurmond, Wouter Swam en Robert Bosch speciaal welkom. Ook de mensen die 
hebben aangegeven mee te willen denken over het nieuwe dorpsplan worden speciaal welkom 
geheten.  
 
Kernwethouder Robert Bosch stelt zich kort voor in de vergadering. Hij neemt alle portefeuilles 
van Bert Groot Wesseldijk over. Hij is de rest van de avond alleen aanwezig als toehoorder en is 
erg benieuwd naar de uitkomsten via Mentimeter.  
We zijn trots dat Laren de eerste kern is waar hij aanwezig is en wensen hem veel succes in de 
gemeente Lochem. 
 

2. Notulen van de 27e algemene ledenvergadering van 9 april 2019 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze worden onder dankzegging aan de 
secretaris goedgekeurd. 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
 
4. Jaarverslag 2019 en jaarverslag 2020  

In 2019 hebben we door het uitbreken van Covid-19 en de geldende maatregelen geen ALV 
gehouden. De voorzitter neemt kort de belangrijkste thema’s van de afgelopen jaren door. 
Wonen en Duurzaamheid: 

• de start van het projectgroep Aardgasvrij Laren eind 2018, deze projectgroep zal 19 mei 2021 
haar conclusies presenteren.  

• Verder is de werkgroep vooral bezig met het thema wonen. We hopen dat de kernvisie dit jaar 
nog gereed zal zijn. 

Verkeer en verkeersveiligheid: 

• De herinrichting van de Ooldselaan 

• De herinrichting van Rengersweg (chicane) en Dorpsstraat. 
Leefbaarheid: 

• De aanleg en opening van de pumptrackbaan. 

• Eind 2020 de goedkeuring voor het plaatsen van extra parkbanken. 

• De nieuwbouw van de scholen, hier is helaas weinig voortgang te bespeuren. 
Recreatie en Toerisme: 

• Plaatsing van enkele historische panelen. 

• Alternatieve fietsroutes (i.v.m. niet doorgaan fietsvierdaagse). 

• Klompenpad, het eerste overleg was in 2020, in 2021 krijgt het klompenpad verder gestalte. 
Communicatie: Medio 2019 zijn de Mediavereniging en Wakker Laorne samengegaan. De leden 
van de Mediavereniging zijn als de werkgroep Communicatie verder gegaan. 
Welzijn: Begin 2020 is de werkgroep Welzijn opgeheven. “Schuif maar an” liep heel goed, verder 
was er voor de werkgroep niet veel te doen. De leden wilden de zorgprofessionals niet in de weg 
lopen. Wrang was dat vrij snel daarna corona uitbrak. We hebben gekeken wat we in die periode 
nog wél konden doen, maar doordat je niet samen kon komen viel dat erg tegen. We hebben het 
idee dat mensen in Laren goed naar elkaar om kijken. 

 
Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen en de jaarverslagen worden onder dankzegging aan 
de secretaris akkoord bevonden.  
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5. Financiële verslagen 2019 en 2020 en begroting 2021 van penningmeester Eric Lammertink 

• In 2019 zijn er geen bijzonderheden geweest, de inkomsten waren stabiel.  

• In 2020 zijn geen kosten voor de ALV gemaakt, wel hebben alle werkgroepleden een 
kerstpakketje ontvangen. Er zijn bloembakken opgehangen aan de lantaarnpalen in het 
centrum. Het gaat om een contract voor 5 jaar, de helft van de kosten is voor Wakker Laorne, 
de andere helft wordt door de ondernemers betaald. 

• Het banksaldo is in 2020 iets gestegen doordat er minder uitgaven waren. 

• Op de begroting staan o.a. posten voor achterstallig onderhoud van de infoboom, vernieuwing 
van de website en budget voor kosten i.v.m. omgevingsvisie. Ook wordt een bedrag 
gereserveerd voor kleine nieuwe initiatieven.  

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het financieel verslag en de begroting. Deze worden 
onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd. 
 
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid. 
Evert-Jan Boers en Willie Oonk hebben de boeken in 2020 en 2021 gecontroleerd. Volgens Willie 
klopt alles en heeft Eric de boekhouding keurig in orde zodat hem decharge wordt verleend.  
De kascommissieleden worden bedankt voor hun tijd en inzet.  
Evert-Jan Boers verlaat de kascommissie en wordt opgevolgd door Jan Imenkamp. 
Eric meldt dat hij in 2022 aftreedt als penningmeester, kandidaten kunnen zich melden. 

 
6. Werkgroepen: 

Nieuwe werkgroepleden in 2019: 
- André Lobbert, Recreatie en Toerisme 
- Marieke van der Kolk, Recreatie en Toerisme 
- Jolien Braakman, Communicatie  
- Joyce Dekker, Communicatie 
- Jaap de Boer, Communicatie 
 
Nieuwe werkgroepleden in 2020: 
- Jan Nijland, Recreatie en Toerisme 
- Hendrik Beelen, Communicatie 
- Laurens Woestenenk, Recreatie en Toerisme. 
 
Begin 2020 is de werkgroep Welzijn opgeheven. Het betrof de volgende werkgroepleden: 
- Diesje Dijkman 
- Janet Martin 
- Christel Mentink 
- Ankie Saaltink 
 
Nieuwe werkgroepleden in 2021: 
Jan Eggink, Recreatie en Toerisme 
Madelon Wentink, Communicatie. 
 
De voorzitter bedankt de oude werkgroepleden voor hun inzet en heet de nieuwe werkgroepleden 
welkom. 
 

7. Bestuursverkiezing  

• Karen IJssels, voorzitter Welzijn, heeft de werkgroep in 2019 verlaten. 

• Netty Boers, voorzitter Recreatie en Toerisme heeft de werkgroep in 2020 verlaten en wordt 
tijdelijk opgevolgd door André Lobbert. 

• Cor Oonk, voorzitter Wonen en Duurzaamheid heeft de werkgroep in 2020 verlaten en wordt 
tijdelijk opgevolgd door Geert Wassink. Hij is hiervoor al bedankt met bloemen en een bon. 

• Ria Schekman, secretaris, verlaat het bestuur in 2021 en wordt opgevolgd door Joyce Dekker. 

• Hendri Eggink, voorzitter Leefbaarheid, is herkozen in 2021. 
 

Tijdens de vergadering krijgen Karen en Ria thuis bloemen en een bon aangeboden. (Netty zal dit 
enkele dagen later ontvangen i.v.m. haar vakantie). Karen bedankt in de chat voor de bloemen en 
de bon. 
Ria bedankt voor de bloemen en de hotelbon. Ze is met veel plezier 9 jaar secretaris geweest en 
wenst Joyce veel succes en ook veel plezier.  
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8. Input voor het nieuwe dorpsplan  

Alle aanwezigen kunnen inloggen op www.menti.com en via hun telefoon antwoord geven op de 
vragen die gesteld worden. De antwoorden dienen als input voor het nieuwe dorpsplan. 
Er zijn al een aantal gegadigden die hierover mee willen denken en aan mee willen schrijven in 
een tijdelijke projectgroep. 
 

9. Rondvraag 
Vragen konden d.m.v. de chatfunctie gesteld worden.  
Wim Dommerholt vraagt of er specifieke afspraken zijn gemaakt met de gemeente inzake de 
inbreng van Wakker Laorne in de omgevingsvisie. De voorzitter antwoordt dat wij als bestuur een 
eerste reactie hebben gegeven op het eerste concept van de omgevingsvisie. De input die we 
ontvangen voor het nieuwe dorpsplan zullen wij ook nog inbrengen. Maar er zijn geen specifieke 
afspraken over gemaakt. In de herfst komt de gemeente in de kernen om het voorontwerp 
omgevingsvisie te bespreken en kunnen nog aanpassingen worden gedaan. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.  
 

 
 
 
                                                                            Wakker Laorne 

http://www.menti.com/

