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JAARVERSLAG  2020 

BELANGENVERENIGING WAKKER 

LAORNE 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van Belangen-
vereniging Wakker Laorne, waarin de belangrijkste      
gebeurtenissen en ontwikkelingen van het voorbije jaar 
de revue passeren.  

Het Covid-19 virus en alle beperkende maatregelen 
hebben een groot stempel op het jaar gedrukt. We 
hebben als werkgroepen en bestuur geprobeerd de 
belangen van Laren zo goed mogelijk te blijven behar-
tigen. We merkten dat het erg lastig was om de voort-
gang van projecten te bewaken. 

We bedanken alle vrijwilligers en de diverse initiatief-
nemers 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 
door middel van een mail naar ons secretariaat 
(secretariaat@wakkerlaorne.nl). Hopelijk kan dit ook 
snel weer via ons maandelijkse inloopmoment op iede-
re laatste dinsdag van de maand (19.30 tot 20.00 uur 
in het Kulturhus). Wij zetten ons graag in voor u! 

Met vriendelijke groet, 

Richard Buitink, voorzitter 

 

Het bestuur  

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen: 
Richard Buitink, voorzitter 
Eric Lammertink, penningmeester 
Ria Schekman, secretaris 
Joyce Dekker, lid werkgroep Communicatie 
Hendri Eggink, voorzitter Leefbaarheid 
Herman Haijtink, voorzitter Verkeer en Verkeersveilig-
heid 
André Lobbert, interim voorzitter Recreatie en Toeris-
me 
Cor Oonk, tot september voorzitter Wonen en Duur-
zaamheid en Aardgasvrij Laren.  
Geert Wassink, vanaf september interim voorzitter Wo-
nen en Duurzaamheid.  

 
Doel 

Doel van Wakker Laorne is het vertegenwoordigen van 
de belangen van inwoners van Laren en het buitenge-
bied bij bestuurlijke instanties zoals gemeente en pro-
vincie en coördineren van de diverse belangen van 

Laren en het bevorderen van initiatieven. Ook winnen 
wij informatie in en spelen deze door naar belangheb-
benden, een zogenaamde “postbus-functie” voor La-
ren. 

We hebben regelmatig contact met de Larense              
Ondernemers en ambtenaren en wethouders van de 
gemeente Lochem. 

In 2020 hadden wij 680 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 2020? 
 
Algemeen 

 
Omgevingsvisie: de gemeente gaat een omgevingsvi-
sie en vervolgens omgevingsplan opstellen. Dit  komt 
in de plaats van het huidige bestemmingsplan en ver-
vangt een groot aantal bestaande regels. De gemeente 
heeft een zogenaamde houtskoolschets opgesteld. 
Hierop hebben wij onze voorlopige reactie gegeven. 
De gemeente gaat de reacties van alle stakeholders 
verwerken en komt vervolgens terug met een concept 
omgevingsvisie waar iedereen een reactie op kan ge-
ven. Wakker Laorne wil een tijdelijke dorpsbrede werk-
groep omgevingsvisie oprichten met betrokken Laren-
aren.  
 
Individuele vragen: Meldingen en individuele vragen 
van Larenaren worden door de werkgroepen opgepakt 
en teruggekoppeld naar melder c.q. vragensteller.  
 
Buurtbemiddeling: we hebben een gesprek gehad 
met de heer Gertjan Krediet,  buurtbemiddelaar bij 
SWL (Stichting Welzijn Lochem). Op de site staat hier 
een artikel over (zoek op de term buurtbemiddeling). 
 
 
 

COMMUNICATIE 

Voorzitter: Jolien Braakman, 06-13368244, 
Bestuurslid Wakker Laorne: Joyce Dekker,    
e-mail: redactie@larengelderland.nl. 
Leden: Joyce Dekker, Hendrik Beelen, Jaap de Boer. 
 
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 zoekt nog één of twee enthousiaste vrij-
willigers die hen willen helpen. Lijkt het je leuk om het 
team te komen versterken, neem dan contact op met 
Jolien.  
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Hoewel de site in 2020 vol stond met vooral nieuws 
over afgelastingen, publiceerden we ook de mooie fo-
toserie #larenblijftthuis van AIM Foto. Daarnaast is de 
werkgroep afgelopen jaar versterkt met de komst van 
Jaap en Hendrik. Beiden hebben leuke ideeën voor het 
schrijven van artikelen en daaruit is o.a. “Pieterpad 
Praat” ontstaan.  

 

 

Hopelijk keren we in de loop van 2021 terug naar het 
“oude normaal” en bruist Laren dan weer van de activi-
teiten en evenementen waar we verslag van kunnen 
doen! 

 
 
 

RECREATIE EN TOERISME 
 
Ad interim voorzitter: André Lobbert,  06-51589719, 
e-mail: recreatie_en_toerisme@wakkerlaorne.nl. 
Leden: Anita Brouwer, Miriam Dijkman, Bob Ermens, 
Marinka Gelmers, Ans Haijtink, Marieke van der Kolk, 
Dick Kok, Jan Nijland, Laurens Woestenenk. 
 
Re-creatiecentrum: Uit de bijeenkomsten over de vi-
sie op recreatie en toerisme van de gemeente Lochem 
is het overlegorgaan “Re-Creatiecentrum” ontstaan om 
gezamenlijk de vrijetijdseconomie een impuls te geven. 
De werkgroep is bij deze overleggen betrokken. 

Alternatieve fietsvierdaagse: door corona kon de 
fietsvierdaagse niet doorgaan. Wel is in samenwerking 
met de stichting fietsvierdaagse een alternatief hier-
voor bedacht. Er zijn 4 routes uitgezet. Mensen konden 
flyers krijgen bij de campings en B&B’s met daarop de 
verschillende routes en kortingsbonnen van Larense 
ondernemers. Deze konden de hele maand augustus 
worden gebruikt. 

Diverse fiets– en wandelroutes: er zijn in en rond 
Laren een heleboel fiets– en wandelroutes. Hiervan 
bestond tot nu toe geen goed overzicht. De werkgroep 
is de routes aan het controleren. Daarna komen deze 
op de site www.larenleeft.nl te staan. 

Klompenpad: de werkgroep probeert samen met de 
werkgroep Leefbaarheid een Klompenpad in Laren te 
realiseren. De eerste bijeenkomsten hierover met 

Stichting Gelders Landschap en gemeente Lochem 
hebben plaats gevonden. 

Toeristengidsje: Ingri Imenkamp wil  een toeristen-
gidsje over Laren maken. De mogelijkheden hiertoe 
worden samen met de werkgroep onderzocht. 

 

 

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: Na beëindiging van de Wakker 
Award (2017 voor het laatst uitgereikt aan de vrijwil-
ligers van de brandweer) is het projectplan ‘Laren 
wakkert an’ gestart. Burgers en/of initiatiefnemers die 
een plan hebben voor verbetering van de leefbaarheid 
in het dorp en daarvoor ondersteuning vragen in pro-
jectbegeleiding, hulp bij subsidieaanvraag wensen of 
andere vragen hebben, kunnen zich wenden tot de 
werkgroep. In 2020 zijn de eerste contacten geweest 
met initiatiefnemers. Concrete plannen voor een pro-
ject zijn nog niet uitgevoerd.  

Wijkagent:  In 2020 is door de coronamaatregelen 
alleen telefonisch contact geweest met de wijkagent 
Gerard Harleman. Uit het contact kan geconcludeerd 
worden dat er in het afgelopen jaar geen bijzonderhe-
den te melden waren over bijv. vandalisme, 
(overmatig) drugs- en drankgebruik of inbraak.  

Bermen opruimactie: De jaarlijkse bermenopruimac-
tie in maart kon vanwege de coronamaatregelen niet 
doorgaan. Er is nog geprobeerd om de actie in het 
najaar alsnog plaats te laten vinden. Maar de omstan-
digheden lieten het niet toe om samen te komen of 
iets voor een groep personen te organiseren. We ho-
pen dat inwoners toch trouw hun afval weggooien, 
want zwerfafval is zo gemaakt.  

Bloembakken: Gezamenlijk met de Ondernemersver-
eniging is het centrum van Laren weer verfraaid met 
kleurrijke bloembakken aan de lantaarnpalen. Een lust 
voor het oog en de (bijenvriendelijke) bloeiende plan-
tenkeuze draagt bij aan de biodiversiteit. 

Nieuwe scholen: De gemeenteraad heeft op 7 okto-
ber 2020 akkoord gegeven voor de (inmiddels duurde-
re) nieuwbouw van het scholencomplex. Wakker 
Laorne heeft aan de procesbegeleider R. Bresser en 
de heer A. Baas van de gemeente Lochem haar zor-
gen geuit over het laten vervallen van een handwerk-
lokaal voor de gezamenlijke scholen en het feit dat de 
Braninkhal niet optimaal wordt gebruikt met de komst 
van een eigen speellokaal voor Bartiméus. Daarnaast 
merken wij op dat het proces continue vertraging op-
loopt waarbij als laatste nogmaals wordt gekeken naar 
prognoses rond de leerlingenaantallen. 
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Dorpsplein: Al in het eerste dorpsplan “Alles drei’jt um 
Laorne” stond de wens om een dorpsplein in Laren te 
realiseren. Velen van ons herinneren zich nog de 
(feest)weide achter ’t Langenbaergh waar jaarlijks acti-
viteiten plaatsvonden. Het afgelopen jaar is een werk-
groep bezig geweest om te kijken naar mogelijkheden 
voor een dorpsplein in het centrum van Laren. Het is 
erg moeilijk en kostbaar om deze wens daadwerkelijk 
te verwezenlijken. Door de ontwikkelingen rondom Co-
vid-19 is het project voorlopig stil gezet. Zodra het kan 
zal het project weer worden opgepakt.  

Schouw: Circulus-Berkel verzorgt de buitenruimte in 
opdracht van gemeente Lochem. Het gaat daarbij om 
taken zoals het beheer en onderhoud van openbaar 
groen, begraafplaatsen, bestrating en het onderhoud 
van straatmeubilair.  

Jaarlijks vindt er een schouw in het kader van het Inte-
graal Beheerplan Openbare Ruimte plaats om daar-
mee het beeldkwaliteitsniveau te beoordelen. De 
schouw heeft plaatsgevonden in het bijzijn van leden 
van de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer en ver-
keersveiligheid. Tijdens de schouw zijn knelpunten in 
de openbare ruimte in het veld vastgelegd en daarop-
volgend wordt een actieplan door CB opgesteld en 
uitgevoerd.  

Sport- en beweegakkoord: Dit akkoord, waar de 
werkgroep bij betrokken is geweest voor ontwikkeling 
en realisatie, is op 7 maart 2020 door de wethouder 
ondertekend. Het sport- en beweegakkoord Lochem is 
een breed gedragen beweging waarin de gemeente, 
sportaanbieders, maatschappelijke partners, dorpsra-
den en het bedrijfsleven samenwerken om zoveel mo-
gelijk mensen met plezier te laten sporten.  

Parkbanken buitengebied en prullenbakkenplan: 
De werkgroep is sinds 2017 bezig met dit project. Er 
hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de 
gemeente en Circulus-Berkel. Doel is om de parkban-
ken in het buitengebied weer op te knappen voor de 
toeristen en passanten. Daarnaast is er budget verkre-
gen voor het plaatsen van 15 nieuwe parkbanken in 
het buitengebied. Het proces heeft de nodige tijd in 
beslag genomen maar in december 2020 is de goed-
keuring verkregen voor de investering van de nieuwe 
parkbanken. De wens voor het opknappen van de 
parkbanken zal in 2021 worden voortgezet.  

Biodiversiteit: De werkgroep is zich aan het oriënte-
ren om de biodiversiteit te verbeteren en te versterken 
in en rond het dorp. De werkgroep hecht grote waarde 
aan een goede leefbaarheid in een prettige leefomge-
ving voor zowel mens als dier. De eerste contacten 
met natuurverenigingen en Stichting Landschapsbe-
heer Gelderland zijn gelegd. Het project zal in 2021 
worden vervolgd.  

 

 

 

VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID 

Voorzitter: Herman Haijtink, 06-51755210, e-mail:   
verkeer_en_veiligheid@wakkerlaorne.nl. 
Leden: Jelmar Eggink, Jan Harkink, Paul Heinen, Wil-
lem Kraaykamp, Arjan Sturris, Jos Wesseldijk,  

Laren 30! 

Om de snelheid in de kern te verlagen en de veiligheid 
te vergroten zijn de volgende werkzaamheden uitge-
voerd. 

• Het opnieuw inrichten van de plateaus op de 
kruisingen. 

• De 60km en 30km zones zijn duidelijker ge-
maakt d.m.v. portalen, borden en markering op 
de weg. 

• De aanleg van een chicane in de Rengersweg. 

• De aanleg van zebrapaden aangelegd bij de 
kerk, bij bakker Wijnand en op de Holterweg. 

 
 
Ooldselaan: De Ooldselaan is in 2019 opnieuw inge-
richt.  

Een punt van zorg blijft de aansluiting van de Oold-
selaan op de Deventerweg. Hier zijn de middengelei-
ders vervallen om het vrachtverkeer meer ruimte te 
geven. De snelheden op dit plateau liggen mede hier-
door 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. Dit zorgt onder andere voor geluids-
overlast bij de plateaus.  
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In verband met de aanhoudende klachten heeft Wak-
ker Laorne in juni een bewonersbijeenkomst georgani-
seerd. Hier zijn een aantal ideeën uit voort gekomen 
waar we mee aan de slag zijn gegaan. Een deel van 
deze ideeën is reeds doorgevoerd, een ander deel 
wordt nog aan gewerkt.   

Uitrit voetbalvelden: de uitritten van de voetbalvelden 
naar de Holterweg en de Sportparkweg zouden wor-
den uitgevoerd als schijnplateaus in een contrasteren-
de kleur zodat deze beter opvallen. Dit is in 2019 toe-
gezegd door de gemeente. Door een fout zijn op de 
Holterweg twee schijnplateaus ingericht, ook één ter 
hoogte van de Dennenweg. De uitrit van de voetbalvel-
den naar de Sportparkweg is nog niet aangepakt en 
blijft op de planning staan. 

Route naar het tennispark: De belijning op de Holter-
weg was onduidelijk. Deze is in 2020 hersteld. Tevens 
is een extra lichtpunt geplaatst bij de ingang van het 
tennispark. 

Overige onderwerpen waar de werkgroep aandacht 
aan heeft besteed: 

• Gevaarlijke situatie op kruispunt Rossweg-
Zutphenseweg-Harfsenseweg, 

• Snelheid Zutphenseweg binnen de bebouwde 
kom. 

• Aan verkeerde kant inrijden van eenrichtingsweg 
Kloosterweg. 

• Links passeren chicane Deventerweg.   

• Poging om N332 opengesteld te krijgen voor 
landbouwverkeer. 

 
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).  

 

 

 

WONEN EN DUURZAAMHEID 
 
Voorzitter: tot september Cor Oonk, vanaf september 
is Geert Wassink ad interim voorzitter, 06-13545148 
e-mail: wonen_en_duurzaamheid@wakkerlaorne.nl. 
Leden: Peter Geluk, Jos Geverink, Hans van Goor, 
Rinze Hartelman, Martijn Jansen. 
 
Woonvisie Laren: De gemeente Lochem en de werk-
groep W&D zijn bezig de Woonvisie Laren op te stel-
len en locaties voor nieuwbouw te zoeken. Door ziekte 
bij ambtenaren is hier veel vertraging ontstaan, maar 
eind 2020 kwam er weer schot in de zaak. 

Er is vooral veel vraag (bij starters en senioren) naar 
nieuwbouw koopwoningen en bouwkavels en in min-
dere mate naar nieuwbouw huurwoningen.  

Regionale Energie Strategie: Nederland is ingedeeld 
in 30 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. Ook in 
2020 zijn we bij de RES-bijeenkomsten aanwezig ge-
weest en hebben we weer onze bezorgdheid geuit, 
met name over de plaatsing van grote aantallen wind-
molens in de regio.  
Over de ontwikkelingen rondom het RES en daarmee 
samenhangend zoekgebieden voor zonneparken en 
windmolens, zijn er veelvuldig contacten geweest met 
Stichting buurtbelangen Larense Broek, Belangenver-
eniging Exel en Omgeving (BEO) en Land– en tuin-
bouworganisatie LTO (afd. Achterhoek-Noord). Tij-
dens de contacten wordt ook gekeken naar alternatie-
ve energie– en warmtebronnen.  
 
Aardgasvrij Laren: 
Voor wat betreft Aardgasvrij Laren kan worden gemeld 
dat in 2020 het initiatief een zelfstandige projectgroep 
is onder verantwoordelijkheid van de gemeente Lo-
chem. Aardgasvrij Laren is een projectgroep van La-
renaren met het doel onderzoek te doen naar de mo-
gelijkheden, de gevolgen, de kosten en de betaalbaar-
heid van het aardgasvrij maken van de gebouwde om-
geving in Laren en het omliggende buitengebied. De 
projectgroep heeft op de achtergrond veel werk verzet 
en heeft inmiddels een eerste online bijeenkomst voor 
bewoners georganiseerd. Deze bijeenkomst is goed 
bezocht. In 2020 is de website 
www.aardgasvrijlaren.nl gelanceerd. Via deze website 
is de voortgang van het project te volgen. 

 

 

 

 

 

http://www.aardgasvrijlaren.nl

