
Notulen jaarvergadering 14 maart 2017 

Evert heet iedereen welkom en vraagt of iedereen de presentielijst heeft ingevuld. Evert leest de 
agenda voor en licht e.e.a. al kort toe. 

Notulen jaarvergadering 2016 

Notulen worden voorgelezen. Presentatie op beamer. Opmerking over de brief van het millennium. 
Vraag of brieven niet eerder geopend mag worden. Hans Geertsen heeft aangegeven dat de brief pas 
in 2030 geopend mag worden. Mensen mochten zelf aangeven wanneer de brief geopend mocht 
worden. Jan Leemkuil licht e.e.a. toe. Eventueel vragen of briefschrijver deze eerder wenst open te 
maken. Vanuit MB was dit ook niet bekend tot aangeven vorig jaar tijdens de jaarpresentatie.  

Notulen zijn akkoord.  

Overzicht 2016 

Glasvezel 

Afgelopen jaar weer heel wat over gezegd. Ontzettend belangrijk om te hebben in het buitengebied. 
12 juli 2016, 62 a 63% bereikt. In eerste instantie start in september, bleek uiteindelijk niet het geval. 
Vertraging door Meddo en industrieterrein. Ook discussie met Provincie. 4 april 2017 wordt gestart 
met de schouw bij mensen in Meddo. Kabel komt vanaf de kant van Berkelland. In de loop van het 
jaar moet heel het buitengebied aangelegd zijn. Flinke uitdaging. 

In Winterswijk en Berkelland wel “geluk”met €10,- in de maand. Bij volgende gemeenten niet meer 
het geval.  

Diepte 40 naast provinciale weg. Op particuliere grond in overleg met de grondeigenaar. Afhankelijk 
van waar eigenaar kabel wil hebben tijdens schouw.  

Vraag hoe lang we nog €10,- betalen. Vraag of dit in een keer betaald kan worden. Evert geeft aan 
dat dit overlegd moet worden. 

Energievisie veel over gezegd. Voorstanders en tegenstanders windmolenpark. Voor MB lastig een 
standpunt in te nemen. Voor glasvezel algemeen belang, niet het geval bij windmolens.  

Wordt nu gekeken naar een zonne-energiepark. Hier is veel meer steun voor. Vanuit BSV is ¾ jaar 
geleden een werkgroep HEC opgesteld. Voorzitter uit Kotten, Joop ten Dolle. In Vragender een idee 
ontstaan tijdens presentatie van LEADER. Dirk licht toe wie in de werkgroep zitten. I.s.m. met AGEM. 
Zij hebben de kennis. HEC stelt de vragen. Eerst gemeente Winterswijk gevraagd om subsidie voor 
betaling mensen AGEM o.a. aanvraag LEADER subsidie. Is goedgekeurd door de gemeente. Eerst 2 
gebouwen die vallen onder de postcoderoos in Huppel en Kotten. Indien LEADER subsidie verkregen 
wordt dan voetbalveld Kotten een energiepark met +/- 3000 panelen. Eerst informeren of er 
voldoende animo is. In afwachting daarvan voor 2 april een groep mensen om dekking te hebben 
voor aanvraag van LEADER. Geldt niet voor zonnepanelen, maar voor gedachte. Winsten van 
zonnepark komt in een fonds en vloeit terug in de gemeenschap bijv. voor verenigingen, zorg, etc. 
Dekking van de kosten voor bijv. wijziging bestemmingsplan. Bij subsidie akkoord legt gemeente 
hetzelfde bij, in totaal ongeveer €120.000. Succes afhankelijk van deelname.  



Evert vraagt of er vragen zijn. Wordt aangegeven dat Miste ook wel voldoende daken heeft. 
Voorbeelden in Vragender en Zieuwent. 

Dirk geeft aan dat doel is dit uit te kunnen rollen binnen Winterswijk en vervolgens daarbuiten. 

Wordt aangegeven dat het een goed initiatief is. Kan een goed alternatief zijn voor windturbines. 
Hier mensen enthousiast voor maken.  

Bedoeld voor mensen die dak niet beschikbaar hebben of dit niet op dak willen hebben liggen. Ook 
bij verhuizing neem je quotering mee naar je nieuwe woning. Is niet het geval bij zonnepanelen op je 
eigen woning. 

Stond laatst in de krant dat schuren bedekt worden. Bedoeling is dat je je dak beschikbaar stelt voor 
15 jaar. Daarna kan je de panelen overnemen of ze worden verwijderd. Moet je doen vanuit een 
sociale overweging, niet vanwege de winsten. Hier zal ook een overeenkomst voor opgesteld 
worden. Kan ook een gedeelte van een dak beschikbaar gesteld worden. Staat allemaal nog in de 
kinderschoenen, maar wordt hard gewerkt om dit verder uit te rollen 

BSV 

Weinig over te zeggen. Inmiddels wel een begrip geworden. Professioneler geworden door stichting 
te worden. Alles wat er speelt kan neergelegd worden bij BSV. Ook goede verslaglegging waar uit 
geput kan worden. Goede leerschoolprojecten waar gebruik van kan worden gemaakt. Er wordt nog 
een penningmeester gezocht 

Omgevingsvisie 

Kale nota is gereed. Binnenkort wordt de startnotitie goedgekeurd door B&W. Heel wat voeten in de 
aarde gehad. Veel reacties op eerste vorm. Goed bezochte avond bij de Storm waar mensen reacties 
konden geven. Samengevat in de huidige omgevingsvisie. Vanaf 2018 definitief ter inzage.  

Afgelopen periode een jongerenbijeenkomst n.a.v. vraag/opmerking Jan Leemkuil. Verschillende 
voorbeelden van startende jongeren en de problemen waar zij tegenaan lopen. Hierover gesproken 
met Ilse Saris en van daar uit i.s.m. de Post een avond met jongeren georganiseerd. Gevraagd wat er 
leeft onder jongeren. Belangrijkste uitkomst is het wonen in de buurtschap. Wens is er wel. Esmee 
Bussman is nu bezig met een uitnodiging voor jongeren en zal gaan naar jongeren uit alle 
buurtschappen. Leeftijdsgroep van halverwege de 25. Startende jongeren.  

Brinkeweg 

Afgelopen jaar een snelheidsmeting uitgevoerd omdat het gevoel was dat er nog steeds te hard 
gereden werd. Wel lager dan vorige meting. Met Dirk naar gemeente geweest. Doel van gemeente is 
bereikt doordat snelheid lager is. Zelf niet tevreden mee, ook vanuit de buurt het geluid dat men niet 
tevreden is. Evert heeft gesproken met gemeente. Gekeken naar een eventuele oplossing. Evert 
heeft ook gesproken met briefschrijver. 2e week april wordt 2 weken inkomende verkeer en 2 weken 
uitgaande verkeer gemeten. Daarna bespreken MB en buurtbewoner en kijken naar maatregelen. 
Gemiddelde snelheid is 34 km. Door gemeente wordt gekeken naar %. Snelheden nog aan de hoge 
kant. Ook lagere snelheid doordat er een bord staat. Voorstel om deze te laten hangen. Krijgt nog 



een vervolg. Evt. een versmalling. Plaatsen grote bloembakken? Groot aantal mensen te hoog aan de 
snelheid. Beste om mensen hier gewoon op aan te spreken. Eind april komt het bord. 

Zwerfaval 

2 keer per jaar ophalen. Gemiddeld 200 kg per jaar. Door 2 keer wordt het een beetje bijgehouden. 
Toch wel belangrijk, goedkoop voor de gemeente.  

Vraag in te tekenen wanneer mensen mee willen helpen. Voorstel wordt geopperd hier de nationale 
opruimdag te gebruiken zodat voor iedereen bekend is wanneer dit is.  

Evert geeft aan dat er een aantal lange wegen bij zitten. Vele handen maken licht werk. Vandaar de 
vraag om eventuele hulp. Is 2 keer per jaar.  

Financieel verslag 

Jan licht het financiële verslag toe. Kascontrole is geweest. Wim en Bert hebben kascontrole gedaan. 
Zag er goed uit, goed verzorgt. Is getekend. Controle akkoord. Wim aftredend. Wie wil Wim 
vervangen om een avond bij Jan de financiën door te kijken. Ronnie Beernink geeft aan dat hij dit 
over wil nemen.  

OBS Miste Corle 

Reinout geeft aan dat er grote stappen zijn gemaakt. Vorig jaar om deze tijd had stichting bedacht 
dat alle directeuren van plek moesten veranderen. Reinout aangegeven te willen blijven. 4 Buiten 
scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van Johan Wilterdink, Reinout verantwoordelijk voor 
vernieuwend onderwijs. Vorig jaar mee begonnen. Duurste posten in het onderwijs zijn de 
leerkrachten. Bij een kleinere school moet je je hier dus in gaan beperken. Reinout is andere scholen 
gaan bezoeken om te kijken hoe zij dit doen. Per 1 aug begonnen met het opdelen van de school in 2 
delen in unit 14 en 58. Eigentijds onderwijs geven, compleet anders dan regulier onderwijs. Hier op 
school geloven ze in het nieuwe systeem, hier wordt ook wanneer de school groeit niet meer vanaf 
gestapt. Belangrijkste punten zijn kwalitatief goed onderwijs blijven geven. Als de school dicht moet 
dan mag dit zeker niet vanwege slecht onderwijs zijn. Ook moet er toevoer van leerlingen zijn. In 
miste zitten er nog 37 leerlingen, in Kotten 47. Op beide scholen begonnen met unitonderwijs. 
Woold doet gedeeltelijk mee, mede vanwege het gebouw. Hier wordt nu gewerkt in projecten, 
kernconcepten. Wordt in één keer aangeboden. 4 kernconcepten per jaar in blokken van 10 weken. 
Kinderen reageren hier enthousiast op. Reinout nodigt iedereen uit een keer te komen kijken. 

Vraag worden gesteld hoe dit aansluit op het voortgezet onderwijs. Hier wordt gestuurd op 
zelfstandigheid, dit kan op het voortgezet onderwijs vervolgt worden. Reinout geeft aan dat dit los 
staat van elkaar. Kinderen zeggen dat ze zelf mogen kiezen wat ze gaan doen. Is uiteraard niet het 
geval, hier zijn eisen aan verbonden. Prognose is dat de dip in 2020 voorbij is. Deze periode moet dus 
gehaald worden. Ouders moeten puur kiezen voor de inhoud van het onderwijs. Struikelblok kan dan 
de afstand worden. 1 bus is er nu, tweede wordt naar gekeken. Hier moet een stichting voor komen. 
Hiermee kunnen kinderen uit Winterswijk gehaald worden. Scholen die bezocht zijn zijn ook heel 
klein begonnen, hier ook veel leerlingen op de scholen. Reinout geeft aan dat dat hier niet gaat 
gebeuren. Reinout geeft aan dat hij hoopt de volgende keer in de buurtkrant te vertellen dat er twee 
busjes zijn waarmee de kinderen gehaald kunnen worden. Reinout roept nogmaals iedereen op te 



komen. Hij doet de oproep “agressiever” naar de buitenwereld te treden om te laten zien dat Miste 
een school heeft met eigentijds onderwijs.  

Vraag of er in groep 8 een toets is, bijv. in de vorm van een Cito-toets. Iedere school moet een 
eindtoets doen. Dit doet hier de school ook. Afgelopen jaar een andere toets gedaan, een I-toets, 
hoger dan gemiddeld gescoord. Hierbij wordt alleen getoetst op rekenen en taal. De school geeft 
advies aan voortgezet onderwijs. Reinout geeft aan dat Miste niet iets heel bijzonders doet, de 
manier van onderwijs is enkel anders. De wereld van het onderwijs is al jaren niet veranderd terwijl 
de hele wereld wel veranderd is. Er wordt een voorbeeld gegeven van onderwijs in 1905.  

Bestuursleden MB 

Vorig jaar ook een vacature. Na de jaarvergadering heeft Dennis zich gemeld als nieuw lid. Nog 
steeds zoekende naar nieuwe bestuursleden. Ook aan het kijken hoe we het beste de juiste 
doelgroep kunnen bereiken. Evert geeft aan er vanaf 2007 in te zitten en vind het nog steeds niet 
saai.  

Rondvraag 

Omwonende van de Misterweg. Gehoord dat de Misterweg naar 60 km gaat. Vraag of dit bekend is 
bij MB. Hoofdweg blijft 80, parallelweg is 60. Meting gedaan, 12.000 auto’s per dag. Drukste weg van 
Winterswijk. Aanwezigen lijkt het niet aannemelijk dat dit uitgevoerd wordt. Hier is bij MB niets over 
bekend.  

Belijning op de B-weg van de Misterweg. Het ontbreken van belijning blijft gevaarlijk. Provincie is een 
log orgaan. Werkgroep verkeer en veiligheid loopt hier ook tegenaan bij het plaatsen van borden. 
Gevraagd om 60km borden, maar er wordt aangegeven dat je aan de belijning kan zien dat het een 
60 km zone is. Hier is belijning verwijderd. Actie richting provincie opnieuw aankaarten. Dirk geeft 
aan nog nooit gezien te hebben dat een hoofdader terug is gebracht 

Werkgroep Krosenbrinkroute vraag gekregen om naamloos pad de naam te geven “Krosenbrinkpad”. 
Bij ruïne tips en uitleg over ruïne, maar ook over het pad. Bij beek mogelijk een bankje met bord in 
dialect. Is nu bevestigd door de gemeente, ongeveer €1000,- subsidie.  

Geen verdere opmerkingen tijdens de rondvraag.  

PAUZE 

Erik Oosterink komt vertellen over “diverse” notariële zaken. Twee onderwerpen voorbereid, maar 
mensen mogen zelf vragen stellen.  Zie de presentatie op de website.  

 


