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JAARVERSLAG  2019 

BELANGENVERENIGING WAKKER 

LAORNE 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019 van Belangen-
vereniging Wakker Laorne, waarin de belangrijkste      
gebeurtenissen en ontwikkelingen van het voorbije jaar 
de revue passeren. Samen met de werkgroepen heeft 
het bestuur zich het afgelopen jaar weer ingespannen 
om bij alle onderwerpen de belangen van de           
Larenaren zo goed mogelijk te behartigen.  

Wij zijn ook dit jaar weer veel dank verschuldigd aan 
alle vrijwilligers en de diverse initiatiefnemers die    
zorgen dat Laren een prachtige plek blijft om te wonen, 
werken en recreëren! 

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. Dit kan 
tijdens ons maandelijkse inloopmoment op iedere  
laatste dinsdag van de maand (19.30 tot 20.00 uur in 
het Kulturhus) of door middel van een mail naar ons 
secretariaat. Wij zetten ons graag in voor u! 

Met vriendelijke groet, 

Richard Buitink, voorzitter 

 

Het bestuur  

Bovenste rij vlnr: Cor Oonk, Netty Boers, Herman 

Haijtink, Hendri Eggink. 

Onderste rij vlnr: Erik Lammertink, Ria Schekman,             

Richard Buitink. 
 
 

Doel 

Doel van Wakker Laorne is de belangen                  
vertegenwoordigen van Laren en het buitengebied 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 contact met de Larense              
Ondernemers en ambtenaren en wethouders van de 
gemeente Lochem. 

In 2019 hadden wij 700 leden (gezinnen), die een    
minimum contributie van € 5 per lid betalen.  

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

 

Wat hebben we gedaan in 2019? 
 
Algemeen 

Samengaan Wakker Laorne en Mediavereniging: In 
2019 zijn eerst de websites samengegaan en is later 
de Mediavereniging geïntegreerd in Wakker Laorne. 
De werkgroep Communicatie is opgericht. 
 
Missies en doelstellingen: We hebben onze missies 
en doelstellingen voor Wakker Laorne en de verschil-
lende werkgroepen geformuleerd. Dit omdat we ons 
soms afvragen of iets nu een zaak is waar we actief 
mee aan de slag moeten of niet. Deze missies en doel-
stellingen kunt u vinden op de site. 
 
Omgevingsvisie: de gemeente gaat een omgevings-
plan en –visie opstellen. Dit  komt in de plaats van het 
huidige bestemmingsplan en vervangt een groot aantal 
bestaande regels. Wakker Laorne denkt mee over hoe 
dit plan er uit komt te zien. Tot nu toe ging het om za-
ken als de duur van het plan en hoe gedetailleerd het 
moet zijn. Wij hebben de intentie om zodra het gaat om 
de inhoud, bijvoorbeeld waar mag gebouwd worden en 
waar niet, de Larense bevolking hierover te raadple-
gen. 
 
Individuele vragen: Meldingen en individuele vragen 
van Larenaren worden door de werkgroepen opgepakt 
en teruggekoppeld naar melder c.q. vragensteller.  
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WONEN EN DUURZAAMHEID 
 
Voorzitter Cor Oonk,  
e-mail: wonen_en_duurzaamheid@wakkerlaorne.nl. 
Leden: Peter Geluk, Jos Geverink, Hans van Goor, 
Rinze Hartelman, Martijn Jansen. 
 
Aardgasvrij Laren: In januari 2018 is de projectgroep 
Gasvrij Laren opgericht. Het doel van het project is de 
mogelijkheden, de kosten ervan en de betaalbaarheid 
te onderzoeken om de gebouwde omgeving in Laren 
en het buitengebied op termijn aardgasvrij te kunnen 
maken, dit omvat het postcodegebied 7245. Om het 
mogelijke alternatief Waterstofgas ook erbij te betrek-
ken, is die projectnaam later gewijzigd in Aardgasvrij 
Laren.  

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 
belanghebbende partijen: de gemeente Lochem, Ver-
eniging Ondernemers Laren, woningstichting Viverion, 
Coöperatie LochemEnergie, Vereniging LTO-Noord 
afd. Achterhoek Noord, Stichting Zwembad Laren, Net-
werkbedrijf Alliander, Belangenvereniging Wakker 
Laorne en enkele Larense vrijwilligers. De belangheb-
bende partijen hebben een intentieovereenkomst on-
dertekend.  

Laren is Wijk van de Toekomst geworden binnen het 
Gelders Energie Akkoord. Het programma Wijk van de 
Toekomst kent een aantal fasen in het proces: het op-
stellen van het Plan van Aanpak is fase 1 en is de leid-
raad voor fase 2: het opstellen van het warmtetransitie-
plan.  

Medio januari 2019 heeft de projectgroep een informa-
tieavond voor de inwoners van Laren georganiseerd. 
Leden van de projectgroep, de gemeente Lochem en 
de gemeente Culemborg hebben presentaties gegeven 
over het waarom en de aanpak van het aardgasvrij 
maken van de gebouwde omgeving. In het Laren!
Magazine nummers 9 en 12 zijn artikelen over het pro-
ject aardgasvrij Laren geplaatst. Het plan van aanpak 
is in november 2019 gereed gekomen en dient als ba-
sis voor het opstellen van het warmtetransitieplan La-
ren. Dit plan zal in de periode 2020—2021 worden op-
gesteld.  

Binnen de projectgroep zijn hiervoor een drietal werk-
groepen opgericht, werkgroep Communicatie & Partici-
patie, werkgroep Techniek en werkgroep Financiën & 
Juridische zaken. Voor Communicatie & Participatie 
zoeken wij nog enkele enthousiaste vrijwilligers. Bent 
u/ben jij enthousiast over het project Aardgasvrij Laren, 
neem dan contact op met leden van de werkgroep of 
Cor Oonk. 

Regionale Energie Strategie: Nederland is ingedeeld 
in 31 regio’s. Deze regio’s moeten de uitstoot van CO2 
in 2030 met 50% verminderd hebben t.o.v. 1999. De 
gemeente Lochem behoort met een aantal gemeenten 
tot de Cleantech Regio. De Cleantech Regio heeft be-
sloten dat ze voor een reductie van 100% wil gaan. Dit 
kan alleen door zogenaamde zonneparken te installe-

ren en grote (of veel) windmolens te bouwen. We zijn 
bij de RES-bijeenkomsten aanwezig geweest en heb-
ben onze bezorgdheid geuit, met name over de plaat-
sing van grote aantallen windmolens in de regio. 
 
Voetgangerspad ‘t Talma: Naar de wens van Wakker 
Laorne is in het plan  “Wevershuis” aan de Deventer-
weg een voetgangerspad van ‘t Talma naar de Deven-
terweg opgenomen. Het voetgangerspad is in mei 
2019 gerealiseerd. 

Woonvisie Laren: In de Larense gemeenschap zijn 
signalen dat er behoefte is aan betaalbare starterswo-
ningen en seniorenwoningen. Dit blijkt niet direct uit de 
woonvisie 2018-2025. De gemeente heeft een wonin-
genenquête gehouden via een inwonerspanel. Om 
meer inzicht in de specifieke woonbehoefte in Laren te 
krijgen, heeft de werkgroep W&D zelf een enquête  
naar de woningbehoefte in Laren gehouden. Het blijkt 
dat er vooral vraag is naar nieuwbouw koopwoningen 
en bouwkavels en in mindere mate naar nieuwbouw 
huurwoningen. De gemeente Lochem zal in overleg 
met de werkgroep W&D de Woonvisie Laren in 2020 
opstellen. 

 

RECREATIE EN TOERISME 
 
Voorzitter: Netty Boers, 0573-402019, e-mail:  
recreatie_en_toerisme@wakkerlaorne.nl. 
Leden: Anita Brouwer, Miriam Dijkman,                   
Marinka Gelmers, Ans Haijtink, Marieke van der Kolk, 
Dick Kok, André Lobbert, Laurens Woestenenk. 

Panelen Historisch Genootschap: de werkgroep 
heeft in samenwerking met het Historisch Genoot-

schap 3 panelen 
geplaatst: bij de 
voormalige muziek-
koepel, bij de co-
öperatie (huidige 
Welkoop) en bij de 
voormalige Dorps-
school aan de De-

venterweg.  

 

 

 

 

 

 

Visie op recreatie en toerisme: De werkgroep is   
betrokken bij de Visie Recreatie & Toerisme van de 
Gemeente Lochem. Deze visie is gezamenlijk opge-
steld door gemeente en (recreatie) ondernemers.  

Uit het enthousiasme van een aantal ondernemers en 
met steun van de gemeente is het overlegorgaan “Re-
Creatiecentrum” ontstaan om gezamenlijk de vrijetijds-
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economie een impuls te geven. Er is aandacht voor de 
thema’s Marketing & Sales, Events en Kennisover-
dracht. Er worden concrete voorstellen uitgewerkt,  
zoals een digitale evenementenagenda en een gasten-
kaart, een tweetal marketingacties is bedacht. 

Eventuele heropening station Laren-Almen: Met de 
Vereniging Almens Belang (VAB) is overleg gaande 
over de eventuele heropening van het treinstation La-
ren-Almen. Dit in het kader van het bevorderen van het 
toerisme. Het initiatief hiertoe ligt bij VAB.  

Laren Fietsdorp: de werkgroep is in de loop van 2019 
opgeheven. Zij heeft o.a. gekeken of  in Laren een 
slecht-weer accommodatie opgezet kan worden. Hierbij 
werd gedacht aan een museum. Dit lijkt financieel niet 
haalbaar. 

 

LEEFBAARHEID 

  
Voorzitter: Hendri Eggink, 06-12616129,  
e-mail: leefbaarheid@wakkerlaorne.nl. 
Leden: Johanna Brinks, Berjan Jimmink, Lenny Klein-
herenbrink, Jarno Klein Velderman, Geert Wassink. 

 

Laren wakkert an: voorheen werd de Wakker Award 
uitgereikt (tot 2017). Nu kan men initiatieven melden bij 
de werkgroep, de werkgroep kijkt dan hoe ze deze kun-
nen ondersteunen.  

Wijkagent:  Met wijkagent Gerard Harleman heeft het 
jaarlijks overleg over knelpunten plaatsgehad.    

Bermen opruimactie: Op 23 maart heeft de jaarlijkse 
bermopruimactie plaats gevonden. Hiermee sloten we 
aan bij de landelijke actie Nederland Schoon. Er waren 
circa 40 deelnemers aanwezig. Ook de wethouders en 
enkele gemeenteraadsleden hebben meegeholpen. 

 

 

Fietscrossbaan: Op 25 mei is de officiële opening 
geweest van de verharde fietscrossbaan, een zoge-
naamde Pumptrack. Er was een professionele 
Pumptracker uitgenodigd die zijn kunsten liet zien, 
evenals de lokale jeugd. De baan wordt veel gebruikt, 
zelfs de allerkleinsten kunnen er gebruik van maken 
met hun loopfietsje.  

Schoonste winkelgebied: Laren heeft weer mee ge-
daan aan de verkiezing schoonste winkelgebied van        
Nederland. Het gaat om het  winkelgebied aan de 
Dorpsstraat, Deventerweg (tot slagerij Van der Pol) en 
Holterweg tot bij de PLUS. Hoewel we het centrum 
samen met de Larense Ondernemers hebben ver-
fraaid met dertig bloembakken aan de lantaarnpalen, 
was de eindklassering minder hoog dan in 2018. 

Nieuwe scholen: Op 3 april heeft het college van   
Burgemeester en Wethouders het besluit genomen tot 
nieuwbouw van de basisscholen op de huidige locatie.  
Ook Bartiméus, Instituut voor blinden en slechtzien-
den,  krijgt een plek in het nieuwe gebouw. Wakker 
Laorne heeft aangegeven dat ze groot belang hecht 
aan een ruime speelplaats, behoud van het kunstgras-
veld en een goede verkeersveiligheid en voldoende             
parkeerplaatsen.  

Er is een klankbordgroep opgericht, deze wordt betrok-
ken bij de omgevingsaspecten zoals aansluiting aan-
grenzende bebouwing, verkeer en parkeren. 

In mei werd bekend dat de nieuwbouw plaats zal vin-
den op de plek van het huidige kunstgrasveld en dat 
het schoolgebouw uit twee bouwlagen gaat bestaan.  
In oktober maakte de gemeente bekend dat de bouw-
kosten veel hoger uit zullen vallen dan oorspronkelijk 
begroot was. Gekeken is waar nog bezuinigd kan wor-
den. Er wordt nu een lokaal voor handenarbeid opge-
offerd. Maar de kosten zijn nog steeds € 1.100.000 te 
hoog. De gemeenteraad moet goedkeuring geven voor 
deze hogere uitgaven en dan kan de architect aan de 
gang. Het kunstgrasveld zal een nieuwe plek krijgen 
op het schoolplein. 

Dorpsplein: al in ons eerste dorpsplan stond de wens 
om een dorpsplein in Laren te realiseren. Dit is tot nu 
toe niet gelukt. Er is een werkgroep opgericht die uit-
zoekt welke mogelijkheden er (nog) zijn. 

Schouw: de gemeente doet jaarlijks een schouw in 
het kader van het Integraal Beheerplan Openbare 
Ruimte. De werkgroep was ontevreden over het alge-
hele onderhoud en heeft een schouw uitgevoerd. De 
resultaten zijn doorgegeven aan de betreffende ambte-
naren. In 2020 zal hier een vervolg op komen. 

Sportakkoord: de gemeente heeft in 2018 al een bij-
eenkomst gehouden om een sportvisie op te stellen. 
Een sportakkoord gaat nog iets verder. De gemeente 
heeft een coach aangetrokken die dit proces begeleidt. 
Belangrijkste punt is verbinding door sport en de leef-
baarheid vergroten door sport. De werkgroep heeft 
deelgenomen aan de bijeenkomsten van de gemeente 
en input gegeven voor dit sportakkoord. 
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Bankjes buitengebied en prullenbakkenplan: de 
werkgroep heeft in 2017 een inventarisatie gemaakt 
van de bankjes in het buitengebied, waar ze staan en 
hoe de technische staat is. Het plan was dat Circulus 
Berkel op basis van de inventarisatie de parkbanken in 
de wintermaanden zou opknappen en/of vervangen. 
Daarnaast is het doel om nog eens 15 nieuwe bankjes 
bij te plaatsen langs de fiets- en wandelroutes rond het 
dorp. Helaas is Circulus-Berkel nog niet tot uitvoering 
overgegaan. Hierover hebben diverse gesprekken met 
de gemeente en Circulus-Berkel plaatsgevonden. Ook 
het prullenbakkenplan is nog niet door Circulus-Berkel 
uitgevoerd. 

Binnen de kom zijn de bankjes schoongemaakt door 
de werkgroep zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straatnaambordjes met historische verwijzingen: 
een inwoner maakte ons erop attent dat de historische 
verwijzingen naar Larense personen op een aantal 
straatnaambordjes was verdwenen. Er zijn nu nieuwe 
bordjes met verwijzing geplaatst aan de Heuvelstraat, 
Koeslagstraat en Rengersweg. 

Serious request the Lifeline: Op 22 december was er 
in Laren een chequepoint ingericht voor deze actie van 
3FM. DJ’s van 3FM liepen van Goes naar Groningen 
om geld in te zamelen voor de slachtoffers van men-
senhandel. In Laren werden de dj’s afgewisseld. De 
werkgroep heeft samen met de ondernemers de dj’s 
een warm welkom gegeven. Ondanks het tijdstip en de 
slechte weersomstandigheden werd het chequepoint 
op het plein bij Witkamp goed bezocht en is men tevre-
den over de geslaagde actie. 

 

VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID 

Voorzitter: Herman Haijtink, 06-51755210, e-mail:   
verkeer_en_verkeersveiligheid@wakkerlaorne.nl. 

Leden: Jelmar Eggink, Jan Harkink, Paul Heinen, Wil-
lem Kraaykamp, Arjan Sturris, Jos Wesseldijk, Dick 
Kappert (tot augustus), Peter Leuverink (tot maart). 

Laren 30!: Tijdens de Algemene Leden Vergadering in 
april 2019 is het plan Laren 30! gepresenteerd door de 
heer Pierik van de gemeente. 

We hoopten dat de gemeente spoedig (na de kermis) 
met de uitvoering zou beginnen. Door personeelswis-
seling bij de gemeente en om budgettaire redenen is 
dit niet gelukt. Gezocht is naar mogelijkheden om de 
kosten te reduceren. Het plan ziet er in grote lijnen als 
volgt uit: 

• De plateaus op de kruisingen worden opnieuw 
ingericht. 

• De 60km en 30km zones worden duidelijker 
gemaakt d.m.v. portalen, borden en markering 
op de weg. 

• In de Rengersweg wordt een chicane aange-
legd. 

• Er komen zebrapaden bij de kerk, bij bakker 
Wijnand en op de Holterweg. 

 
Ooldselaan: De Ooldselaan is inmiddels nieuw inge-
richt met een optisch smalle rijbaan, brede rode fiets-
stroken en een chicane. De voorrangsregeling is op-
geheven. De restanten van de knip en de (slecht zicht-
bare) wegversmallingen zijn verwijderd.  

De kruisingen hebben een verhoogd plateau gekre-
gen. Deze zouden in een andere kleur uitgevoerd wor-
den dan de weg zodat ze beter opvallen. Dit is naar 
onze mening onvoldoende gebeurd en is nog een punt 
van discussie met de gemeente en de aannemer. 

Een ander punt van zorg is nog de aansluiting van de 
Ooldselaan op de Deventerweg. Hier zijn de midden-
geleiders vervallen om het vrachtverkeer meer ruimte 
te geven. De snelheden op dit plateau liggen mede 
hierdoor echter nog erg hoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het eerste deel van de Ooldselaan mag 30km wor-
den gereden. Hier is de snelheid van veel automobilis-
ten nog te hoog.  
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Uitrit voetbalvelden: de uitritten van de voetbalvelden 
naar de Holterweg en de Sportparkweg worden uitge-
voerd als schijnplateau’s in een contrasterende kleur 
zodat deze beter opvallen. Dit is in 2019 toegezegd 
door de gemeente. Uitvoering wacht echter op een 
gelegenheid waarbij deze werkzaamheden gecombi-
neerd kunnen worden met een ander project. 

Kruispunt Holterweg/Kloosterweg: deze kruising is 
niet ingericht zoals de andere kruisingen op de Holter-
weg. De werkgroep en de gemeente vinden dat het 
kruispunt heringericht moet worden, maar er is op dit 
moment geen budget om dit te herstellen.  

Route naar het tennispark: De belijning op de Holter-
weg is onduidelijk. Dit zal in 2020 hersteld worden. 
Verder is er door de gemeente toegezegd dat er een 
extra lichtpunt geplaatst zal worden bij de ingang van 
het tennispark. 

Overige onderwerpen waar de commissie aandacht 
aan heeft besteed op verzoek van inwoners zijn: 

• Gevaarlijke situatie op kruispunt Rossweg-
Zutphenseweg-Harfsenseweg, 

• Aansluiting voetpad Schoneveld-Postelstraat, 

• Snelheid Zutphenseweg binnen de bebouwde 
kom. 

• Aanduiding fietspad Holterweg, 

• Fietspad Olde Diek, 

• Links passeren chicane Deventerweg. 
 
Verder is er overleg geweest met de belangenvereni-
gingen van Harfsen en Epse i.v.m. de aanpak van de 
N339 (provinciale weg Laren-Harfsen-Epse).  

 

WELZIJN 

Leden: Diesje Dijkman, Janet Martin, Christel Mentink. 
Namens Kulturhus: Ankie Saaltink. 

De volgende onderwerpen zijn de revue gepasseerd:  

Schuif maar an: de maandelijkse vrijdagavond-
eetclub in het Kulturhus. Deze avond draait helemaal 
zelfstandig met vrijwilligers. Er is veel belangstelling 
voor, iedereen is welkom. 

Koffieochtend voor ouderen: de tweede donderdag-
ochtend in de maand is er een koffieochtend voor ou-
deren in het Kulturhus. Pauline Kramer trad op als 
gastvrouw en bedacht met regelmaat een bij de bezoe-
kers passende activiteit. De rol  van gastheer is over-
genomen door Eddy Lubberding.  

De werkgroep heeft een aantal bijeenkomsten op het 
gebied van zorg bijgewoond die georganiseerd waren 
door de gemeente Lochem.  

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat er vol-
doende, goede zorginstanties zijn in Lochem, zoals 
Stichting Welzijn Lochem, Gudula, De Hoge Weide, 
het WMO loket van de gemeente, wijkverpleging etc. 

Deze instanties werken prima samen en staan open 
voor vragen van inwoners van Laren op het gebied 
van zorg en welzijn.  

Op dit moment ziet de werkgroep geen meerwaarde 
voor zichzelf en hebben de leden besloten de werk-
groep te beëindigen.  

Het bestuur van Wakker Laorne blijft open staan voor 
initiatieven, suggesties en vragen op het gebied van 
zorg en welzijn. Zij zal telkens bekijken op welke wijze 
zij deze het beste kan ondersteunen.  

 

COMMUNICATIE 

Voorzitter: Jolien Braakman, 06-13368244, 
Bestuurslid Wakker Laorne: Joyce Dekker,    
e-mail: redactie@larengelderland.nl. 
 
Leden: Joyce Dekker, Jaap de Boer, Ab Braakman.  
 
Dit is een nieuwe werkgroep die is ontstaan uit de sa-
menwerking met de Mediavereniging. De Mediavereni-
ging is eind 2019 opgeheven.  

Doel 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 be-
zoekers over relevante zaken.   
 
De werkgroep is bijna op sterkte, zij zoekt nog één of 
twee enthousiaste vrijwilligers die hen willen helpen. 
Lijkt het je leuk om het team te komen versterken, 
neem dan contact op met Jolien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


