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 Bestuursleden          Jan Start, Erik Kanters, Hennie Preuter, Francine van den Heuvell 
Aftredenden              Erik Kanters, Hennie Preuter, Francine van den Heuvell  
                                   (afgetreden zijn Gerrit Jansen van Doorn en Hans van Eggenhuizen) 
Gemeente Lochem  Henk van Zeijts (wethouder) en Liesbeth van Rijn (kerncontactfunctionaris)  
Aanwezigen              34 leden en niet leden; 2 politieke partijen: groen links , CDA 
Notulist                           Rietje Dommerholt 

1. Welkom en opening 
De voorzitter Jan Start heet allen welkom op deze vergadering van de vereniging Dorpsraad Epse/Joppe. 
Het tweede deel bestaat uit het optreden van de troubadour Gery Groot Zwaaftink.  

2. Verslag ALV d.d. 18 april 2018 

Het verslag heeft op de website gestaan en hierop zijn geen opmerkingen binnengekomen. Het verslag wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

3. Jaarverslag en financieel verslag 2018 

jaarverslag 2018 

Het jaarverslag 2018 is op de site van de Dorpsraad geplaatst. Iedere aanwezige krijgt ter vergadering een 

gedrukt exemplaar (inclusief jaarrekening 2018)  De voorzitter geeft met behulp van sheets een resumé van 

enkele punten 

• Voor de glasvezelverbinding in het buitengebied heeft 60% van de bewoners in het bos- en buitengebied 

ingestemd. De werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. 

• Om voor het project Hoevenhoek een bestemming te vinden is niet gelukt. Om de financiering van het 

verbouwen van dit deel van de school rond te krijgen, is hulp van een 3e partij nodig. Geprobeerd is om er 

een supermarkt en kinderopvang in onder te brengen. De vraag is teruggelegd bij de gemeente. (noot de 

gemeente heeft contact gehad met de potentiele kandidaat voor de supermarkt, die aangaf geen 

belangstelling te hebben omdat er geen draagvlak was) 

• Voor het dorpsplein bij het Wansinkhof is een enquête gehouden met een positief resultaat. Er wordt een 

intiatiefvoorselt dorpsplein opgesteld (inclusief de financiële onderbouwing) voor het college B&W Lochem  

• Voor het bedrijventerrein heeft de gemeente Deventer toezeggingen gedaan. Zij gaan groenvoorzieningen 

aanbrengen zodat er geen visuele overlast is. Truckpoint moet nog isntemmen met de verlnging van de 

grondwal op haar stuk grond.   

• De gemeente Deventer heeft contact gehad met Van der Valk over de nieuwbouw van het hotel aan de A1. 

Om geen overlast van de uitstraling van het licht te krijgen, vraagt de Dorpsraad verlichting voor de ramen 

met enige demping. De gemeente Deventer  toont aandacht voor de problemen en zoekt oplossingen. De 

gemeente Lochem geeft support aan de Dorpsraad.  

• De 30 kilometer zone in het dorp Epse is in voorbereiding, aanbesteding volgt binnenkort. 

 

• De milieustraat is een hoofdpijndossier geworden. In 2017 wilde de gemeente zonder inspraak deze op 

de hoek van Het Wansink/Lochemseweg. De omvang is beperkt ot een ondergronds PMD container. In 

Vanaf 2018 heeft  Dorpsraad mee gezocht naar oplossingen. Uiteindelijk heeft de gemeente voor de 

Houtsingel gekozen. Er is geen draagvlak onder de bewoners van de Houtsingel. De wethouder wil nog 

de omwonendenvan het dorpsplein nog spreken. De Dorpsraad wil een hernieuwde discussie in 

verschillende wijken over de locatie moilieustraat voorkomen. 

Schrijvers (geen lid) vindt dat het dorpsplan 2018- 2022 door een select gezelschap tot stand is gekomen. 

De Dorpsraad heeft op allerlei mogelijke manieren de bewoners bewogen met ideeën te komen. Hier is heel 

veel voorwerk en communicatie aan vooraf gegaan om zodoende voldoende draagvlak onder de bewoners 

te krijgen. De vergadering deelt de opvatting van Schrijvers niet 
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financieel jaarverslag 2018 

a. Jaarcijfers 2018 

In 2018 is minder uitgegeven dan begroot: een positief saldo van €2.140. De totale reserve bedraagt  €18.544. Dit 

bedrag wordt gereserveerd voor het inrichten van het dorpsplein en/of voor de inzet tot het verkrijgen van een 

supermarkt.  

b. Verslag kascommissie 2018 

De kascommissie bestaande uit Rob van den Hazel en Eelke Muller hebben de boekhouding steekproefsgewijs 

gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie geeft een positieve verklaring af.  

 

c. Vaststelling jaarrekening 2018   

De vergadering stelt het financiële jaarverslag 2018 bij acclamatie vast en verleent het bestuur decharge. 

4.  

Bestuur en begroting 

 

bestuur 

Door verhuizing buiten Epse verliest het Bestuur 4 leden (Jansen van Doorn en Heggenhuizen zijn in de loop 

van het jaar vertrokken; Kanters en v.d.Heuvell zijn niet meer benoembaar omdat zij binnenkort Epse verlaten). 

Preuter stopt na 3 jaren, maar blijft wel vrijwilliger. 

Start is herbenoembaar. 

 

Start memoreert dat het bestuur in 2018 is begonnen met een ideale samenstelling: 2 uit de bebouwde kom, 2 

uit het buitengebied en 2 uit het bos. De kwaliteiten van de bestuursleden waren aanvullend. Het zoeken naar 

nieuwe kandidaten (o.a. via oud voorzitter Hietbrink heeft geen resultaat opgeleverd). 

Start is bereid de komende periode de lopende zaken voor zijn rekening te nemen in de rollen voorzitter, 

penningmeester en secrtearis. Start hoopt binnen een half een nieuw Bestuur gevormd te hebben. Start is 

bereid zijn rol in te leveren als dit helpt nieuwe leden Bestuur te vinden.Start is van oordeel dat als er geen 

nieuw Bestuur binnen een half jaar kan worden gevormd dit een teken is dat er geen draagvlak is voor de 

Dorpsraad. Start vindt de Dorpsraad uitermate nuttig voor de belangen van de bewoners. Als er geen Bestuur 

komt rest Start echter geen andere keuze dat een Algemene Ledenvergadering te vragen de vereniging op te 

heffen. 

 

Schrijvers vindt de situatie dat Start alleen het Bestuur vertegenwoordigt ongewenst. Op basis van de gevoerde 

discussie over de milieustraat aan de Houtsingel, voelt zij ( en volgens haar de omwonenden van de Houtsingel) 

zich niet vertegenwoordigd door Start. Schrijvers vraagt wethouder van Zeijts of Lochem een situatie waarbij 

Start alleen de Dorpsraad vertegenwoordigt  aanvaardbaar vindt.  

Van Zeijts geeft aan dat alleen de gemeentetraad democratisch is gekozen; De Dorpsraad is geen 

democratisch gekozen groep. De Dorpsraad is een klankbordgroep voor ideeën en vragen van de gemeente en 

van de bewoners, tweerichtingsverkeer dus. De gemeente Lochem (en niet de Dorpsraad) beslist over 

onderwerpen als de milieustraat.   

 

Ook Start vindt de situatie dat (tijdelijk) er slechts 1 lid van het Bestuur is onwenselijk.  

Oldenboom (oud-voorzitter) erkent dat het niet de eerste keer is dat er geen volledig bestuur is. Het is wel van 
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belang hierover veel te communiceren.  

Hietbrink (oud-voorzitter) vindt de stap om de verenging op te heffen te ver gaan. Hietbrink stelt voor tijdelijk een 

periodiek overleg tussen Start en voorzitters van de werkgroepen in te stellen. Verder benoemt Hietbrink zich 

zelf tot “informateur” om een oplossing voor het Bestuur te vinden. 

Giessen doet suggestie wordt gedaan om per buurt een vertegenwoordiger te kiezen om  op te treden als hun 

vertegenwoordiger. 

 

Start vindt het idee om een periodiek overleg tussen hem en de voorzitters van de werkgroepen te houden een 

goede volgende stap om draagvlak voor standpunten van de dorpsraad gedragen te krijgen. De suggesties van 

buurtvertegenwoordiger zal met de voorzitters worden besproken. Ook eventuele voorstellen van Hietbrink 

zullen daar aan de orde komen. 

Vanuit Joppe wordt geen belangstelling getoond voor de Dopsrraad Epse/Joppe 

 

Start trekt zijn aanbod in te worden herbenoemd als voorzitter. Start is bereid gedurende het komende half jaar 

als voorzitter, penningmeester en secretaris op te treden (tot de vacatures zijn overgenomen) 

 

De vergadering stemt voor maximaal een half jaar in met Start als enig lid Bestuur dat periodiek overleg voert 

met de voorzitters werkgroepen. 

 

Ter vergadering meldt zich Gruntjes, die eventueel bereid is lid van het Bestuur te worden. Start stemt 

binnenkort af met Gruntjes. 

 

dank vertrekkende leden Bestuur 

Eerder is al afscheid genomen van Jansen van Doorn en van Eggenhuizen. 

Start bedankt de aftredende bestuursleden van den Heuvell, Preuter en Kanters voor hun inzet. Oldenboom 

spreekt zijn erkenning uit voor het vele werk dat Kanters heeft gedaan 

 

begroting 2019 

a. begroting 2019 

    De begroting 2019 is aan iedere deelnemer uitgereikt en geplaatst op de site van de dorpsraad. 

    De inkomsten en uitgaven in 2019 zijn begroot op €9.500. Er zijn geen bijzondere posten 

    opgenomen. Start geeft aan dat tot dusver al kosten zijn gemaakt voor met name het dorpsplein en 

    de onlangs gehouden vrijwilligersdag. Start verzoekt daarom de begroting 2019 goed te keuren. 

    De vergadering stemt in met de begroting 2019 

 

b. benoeming kascommissie 2019  

Het bestuur zal in overleg met de kascommissielid van Hazel, een nieuw lid voor de kascommissie zoeken. 

Muller is aftredend. 

 
 

5. Rondvraag 

 

Plette meldt mooi nieuws voor het dorp. De Speeltuinvereniging Epse krijgt door toezeggingen van subsidies de 

financiën rond voor het volledig vernieuwen van de speeltuin aan de Korenkamp.  

 

 

 


