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 Bestuursleden: Minze Beuving, Sharon Kuipers, Els de Haas, Jan ten Arve, Arnold ter Schegget            

Gemeente Lochem:  Henk van Zeijts (wethouder) en Wouter Swam (ideeënmakelaar)  
Aanwezigen: 21 leden en niet leden 
Notulist: Minze Beuving 
 

1. Welkom en opening 

De kandidaat-voorzitter Minze Beuving heet allen welkom op deze vergadering van de vereniging Dorpsraad 
Epse/Joppe. 

In verband met het aantreden van een nieuw bestuur is deze ALV gepland, na overleg met de notaris. 

 

2. Verslag ALV d.d. 10 april 2019 

Het verslag heeft op de website gestaan en hierop heeft Saskia Schrijvers verzocht om een alinea op pag. 1 te 
laten vervallen. Dit wordt geaccepteerd, waarna het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Bestuursverkiezing 

Jan Start is afgetreden en het nieuwe bestuur wordt unaniem verkozen. 

 

4. Update lopende zaken 

Regionale Energie Strategie 

Door de landelijke overheid is het land verdeeld in regio’s die mee moeten werken aan schone energie, 

duurzame verwarming en het terugdringen van de CO2 uitstoot. 

Gemeente Lochem is ingedeeld in de regio met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst, Zutphen, de 

waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en board Cleantech regio. 

De gemeente Lochem heeft de dorpsraden en andere betrokkenen uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst 

(hierbij ging het vooral over waar plaats je windturbines en zonneparken) en binnenkort vindt een bijeenkomst 

op regionaal niveau plaats. De voorzitter neemt hieraan deel en enkele vrijwilligers worden gevraagd hieraan 

mee te doen. 

 

Omgevingswet 

Met ingang van 2021 wordt nieuwe wetgeving van kracht. Deze wet zal de regelgeving eenvoudiger maken en 

meer ruimte geven aan de gemeenten. Per gemeente moet een omgevingsvisie en –plan tot stand komen. 

De Dorpsraad zal dit blijven volgen. 

 

30kilometer zone 

Samen met de gemeente Lochem is afgesproken dat uitwerking van dit plan ter hand genomen wordt. 

De koppeling met de ontwikkeling van het dorpsplein is hierbij losgelaten, maar kan na realisatie van de 

30kilometer zone wel weer aansluiten. 

Voor het dorpsplein moet bij de gemeente een nieuw plan worden ingediend. 

 

Bedrijvenpark A1 

Samen met de werkgroep heeft een goed overleg plaatsgevonden met de gemeente Deventer in verband met 

het nieuwe bestemmingsplan in verband met de uitbreiding van de A1. 

De Dorpsraad sluit ook aan bij de groep Deventerweg onder leiding van Theo Schrijver om de ontwikkeling te 

volgen. 
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Rond het Truckpoint zijn een aantal zaken aangegeven waar de gemeente Deventer positief op gereageerd 

heeft. 

 

De Smid en de Pessink 

De Dorpsraad zal alert blijven betreffende de ontwikkelingen van beide plannen en heeft de gemeente Lochem 

gevraagd ons te blijven informeren. 

 

Werkgroepen 

Het bestuur gaat inventariseren welke werkgroepen nog functioneren en welke werkgroepen nieuwe 

vrijwilligers kunnen gebruiken. 

 

5. Rondvraag en Sluiting 

Arend Rolden vraagt aandacht voor de veiligheid op de Dortherweg en de eikenprocessierups bestrijding. 

 

Dortherweg 

De werkgroep verkeer gaat daarmee verder. 

Er worden 2 opties voorgesteld: 30 kilometer, of bij bebouwde kom betrekken. 

 

Eikenprocessierups 

Er zijn initiatieven om ter bestrijding van de overlast nestkastjes voor koolmezen te plaatsen, bijvoorbeeld op 

het Wansink. 

Wethouder van Zeijts geeft in een reactie aan dat de gemeente Lochem een subsidie van de provincie heeft 

gekregen en kan ondersteunen bij zo’n project. 

De Dorpsraad zoekt een aanspreekpunt. 

 

Jan Start wordt door de voorzitter toegesproken en bedankt voor het werk dat hij vooral het afgelopen half 

jaar voor de Dorpsraad heeft verricht. 

De vergadering wordt gesloten, waarna nader kan worden kennisgemaakt met het nieuwe bestuur onder het 

genot van een hapje en een drankje. 

  

 


