Notulen jaarvergadering 2019
Opening Voorzitter
Twee afmeldingen ontvangen voor vanavond. Vorige week agenda ontvangen. Presentielijst ingevuld
door alle aanwezigen. Voorzitter neemt de agenda voor vanavond door. Notulen van vorig jaar zijn
uitgeprint.
Notulen jaarvergadering 2018
Voorzitter geeft iedereen nog even de tijd om de notulen door te nemen. Geen opmerkingen op de
notulen. Deze zijn hiermee goedgekeurd.
Overzicht afgelopen jaar
Omgevingsvisie
Bestuurslid MB vertelt over een bijeenkomst in de Schopppe vorig jaar waarbij mensen input konden
leveren. Start van de omgevingsvisie. Tijdje stil gelegen na vertrek Arjan Fedder. Nu weer opgepakt
en verder uitgewerkt.
Per 1 januari 2021 nieuwe omgevingswet van kracht. Voor gemeente mogelijkheid zelf meer invulling
te geven aan het beleid. Besloten om de aan de hand van voorbeelden tijdens dialoogavonden
concrete situaties in het buitengebied bespreken. Besluit niet van belang, maar de achterliggende
gedachte.
Bestuurslid MB ligt een voorbeeld toe welke behandeld is om aanwezigen een idee te geven van de
voorbeelden die besproken zijn. Welke redenering spreekt mensen dan het meest aan. Dit geeft
ruimte voor discussie om tot een goed besluit te kunnen komen. Uitkomst zelf was niet relevant.
Input leidt tot een nieuwe omgevingsvisie welke door de Raad moet worden goedgekeurd. Deze leidt
tot een omgevingsplan.
Voorzitter geeft aan dat het een belangrijk document is. Belangrijk dat mensen zich hier in verdiepen.
Eén van de aanwezigen geeft nog aan dat Miste slecht vertegenwoordigd was tijdens de
dialoogavonden. Gemiste kans want het waren ook zeer informatieve avonden. De hoop wordt
uitgesproken dat de omgevingswet met deze input van kracht wordt.
Verzoek van aanwezige richting de gemeente is om aandacht te hebben voor Sport en School, het
sociale domein, is niet aan bod gekomen. Nog niet duidelijk of dit in de omgevingswet past. Vraag of
MB dit via de BSV mee wil nemen. Bestuurslid MB geeft aan dat er ook een aparte sportnota is. Deze
is van toepassing op de hele gemeente Winterswijk. Voorzitter neemt dit mee tijdens een
vergadering van de BSV.
Gerard Overkamp heeft het overgenomen van Arjan Fedder. Goede opvolger. Aanwezige geeft aan
dat de Gemeente Winterswijk dit goed oppakt.
Vraag van een van de aanwezigen om extra informatie. Er wordt aangegeven dat dit niet op de site
van MB staat, maar wel op de site van de gemeente te vinden is.

AED
Al een tijdje bezig om extra AED’s in Winterswijk te plaatsen. WCL heeft geld beschikbaar gesteld
voor buitenkasten. Bij Tappen al wel aanwezig, maar alleen bereikbaar wanneer zij open waren. Nu
altijd bereikbaar. Nu bezig met een buitenkast bij de twee Bruggen. In de winter ging deze naar
binnen vanwege de kou.
Mensen die aangemeld zijn bij Hartveilig Wonen krijgen een melding en de code per telefoon
opgestuurd. Nog wel mensen nodig om deze te kunnen bedienen. Vraag of mensen een cursus willen
volgen. Deze wordt volledig vergoed. Aanmelden kan bij één van de leden van MB.
Vraag wordt gesteld om huis aan huis een bericht te sturen om mensen te vragen of zij een cursus
willen volgen of er al één hebben maar niet aangemeld zijn.
Glasvezel
Afgelopen jaar laatste aansluitingen in Miste en andere buurtschappen. Wat zijn de ervaringen van
mensen in Miste? Vooruitgang/achteruitgang op de werking? Tevreden?
Er wordt aangegeven dat men weinig verschil ervaart. Bestuurslid MB geeft aan dat internet veel
sneller is, maar de tv minder goed is. Tevens wordt aangegeven dat de aangegeven snelheid niet
gehaald wordt. Het idee dat bij Solcon de kwaliteit van tv slechter is. Bij Caiway lijken minder
problemen, maar deze hebben ook minder aansluitingen.
Bestuurslid MB geeft aan dat de upload en download snelheid van Solcon ontzettend traag was. Hij
heeft hier naartoe gebeld en daarna is het opgedraaid en verbeterd.
Voorzitter geeft aan dit vooral via de provider aan te geven.
Opening Krosenbrinkpad
Afgelopen voorjaar opening geweest van het Krosenbrinkpad. Heeft een paar jaar geduurd, vooral in
het voortraject omdat het pad nog van een naam moest worden voorzien. Alle naamloze paden
moeten in de toekomst ook een naam krijgen in het kader van de hulpverlening.
Van de WCL subsidie ontvangen voor een bord waar een stuk over Henk Krosenbrink geschreven
staat. Zijn zoon was hier heel enthousiast over.
Zomer in Gelderland
Afgelopen zomer Zomer in Gelderland. Vorig jaar met de jaarvergadering besproken. Geen spijt
gehad van deelname, zeer geslaagde dag geweest. Mooie samenwerking tussen verschillende
verenigingen. Bijna een te warme dag.
Namens MB bedankt aan alle vrijwilligers.
Wifi netwerk Tappen
Bij Tappen een openbaar Wifinetwerk gecreerd. Mede met subsidie van de WCL een Wifi via
glasvezel aan kunnen leggen. Bij binnenkomst staat een bord met de inlog en wachtwoord. Tot
achter op de velden beschikbaar voor iedereen.

Tevens een camera installatie kunnen aanschaffen. Deze wordt binnenkort aangelegd. Gericht op de
kleedkamers ter beveiliging.
Aanleg zonnepanelen
Zonnepanelenpark is in wording. Aansluiting van Liander in Huppel is gerealiseerd. Bij Höfkes in
Kotten 530 panelen, in mei aansluiting. In beide gevallen daarna plaatsen panelen.
Met AGEM lange termijn afspraak dat er een redelijke prijs ontvangen wordt voor de stroom.
Met gemeente in gesprek over aanleg van een nieuw veld ter grote van een voetbalveld. Afhankelijk
van de omgevingsvisie. Gestart vanuit de BSV. Van daar uit een werkgroep die dit plan verder
opgepakt hebben. Mensen kunnen panelen kopen en via fiscale voordelen rendement ontvangen en
daarmee gunstig stroom inkopen. Stroom gaat naar de AGEM. Eventuele winst gaat weer terug de
gemeenschap in. Verenigingen kunnen hier eventueel aanspraak op maken, maar dan moet er eerst
geld ontvangen worden.
In Miste wordt er al wel gekeken naar een plan, maar dit is nog te pril. Nog te vroeg om hier meer
over te vertellen. Friesland Campina is hier ook mee bezig. Vraagt boeren of stallen vol gelegd
kunnen worden.
Aantal maanden terug info avond gehad over zonnepanelenpark bij Tappen. Dit was een particulier
initiatief. Dit staat los van het initiatief van HEC. Bijeenkomst van Tappen is ook niet via MB gegaan.
Hier kan vanuit MB daarom niets over gezegd worden.
Bij HEC huur je panelen en na 15 jaar kun je kiezen of ze verwijderd worden of dat ze overgenomen
worden.
School Miste en Corle
Bikkelbus in eerste instantie moeite met het vinden van chauffeurs, maar dat lukt nu beter. Bus zit
goed vol. Financiën nu problematisch. Ouders mogelijk gaan vragen hierin een bijdrage te gaan doen.
5 tot 7 chauffeurs die elkaar aflossen. Kinderen komen uit Winterswijk en Aalten.
Nu 3 kinderen in groep 8. Klein groepje wat dit jaar school gaat verlaten. Er lijkt nu enige groei in de
school te zitten. Ministerie heeft aangegeven het aantal iets meer te laten varen. Er wordt meer
gekeken naar kwaliteit.
Aantal kinderen nu onder de 40. Nog een aantal broertjes en zusjes van huidige schoolgaande
kinderen. Aantal leerlingen lijk nu stabiel te zijn.
Vaak gedacht dat de scholen in Winterswijk de buurtschapscholen moeten betalen. Dit is niet het
geval. Hier worden vanuit het ministerie extra financiële middelen voor beschikbaar gesteld.
Nu ook een verplaatsing te zien naar de middelbare scholen waar krimp zichtbaar is.
Voormalig directeur geeft aan dat de buurtschapscholen meer doen dan de scholen in dorp. Extra
inzet bij bijv kernconcepten. Methodes lijken te verdwijnen. Aanbod van onderwijs nu meer
thematisch. Voor mensen uit dorp nog wel een stap om over te gaan naar unit onderwijs.

Met elkaar moeten we er goed op passen dat we de school open kunnen houden. Vooral blijven
letten op een goede kwaliteit.
Bestuurslid MB geeft aan dat zijn kinderen hier van school komen en dat de kinderen uit Miste
sneller regelen dat dingen geregeld worden. Deze zijn assertiever ten opzichte van kinderen uit dorp.
Voormalig directeur geeft aan dat het unit onderwijs goed aansluit op het voortgezet onderwijs.
Financieel overzicht
Penningmeester ligt het financieel verslag toe.
Kascontrole is uitgevoerd door kascontroleurs. Financieel overzicht mogen inzien. Zag er goed uit.
Kascontrole is goedgekeurd.
Vraag wordt nog gesteld waarom niet uitbetaald is aan school in 2018 voor zwerfvuil.
Ria de Roos neemt rol over van Ronnie Beernink.
Uitgaven Ver. Dorpshuizen kleine kernen contributie. Moet 2018 zijn, staat nu 2017. Aanpassen in de
presentatie voor publicatie op site.
Overzicht plannen 2019
Bestuursleden MB
Dirk neemt afscheid van MB. Vanaf 1 maart 2013 bestuurslid. Al wel eerder begonnen in 2012.
Opvolging niet meer bekend, ook niet bij Dirk. Ook bij vorige werkgever actief. Groot netwerk waar
we gebruik van konden maken, oa met Gemeente. Veel deelname aan initiatieven oa BSV, ook in rol
van penningmeester, HEC. Grote bijdrage geleverd aan MB.
Ook penningmeester heeft aangegeven te willen gaan stoppen. Daarom aan het kijken naar goede
opvolging voor penningmeester en Dirk. Valt niet mee. Veel mensen geven aan dat ze niet precies
weten wat het inhoudt om een bestuursfunctie te hebben bij MB. Voorzitter benadrukt dat het niet
heel veel tijd kost en dat het goed past naar andere werkzaamheden.
Ook werkgroepen slecht vertegenwoordigd.
Voorzitter vraagt wie interesse heeft om een keer mee te kijken. Voorbeeld van bestuurslid MB
wordt aangehaald. Na aanwezigheid jaarvergadering gemeld bij voorzitter.
Werkgroepen aantal jaren geleden opgezet. Verkeer en veiligheid kijkt vooral naar verkeersituaties.
Ook is er nog de werkgroep wonen. Aanwezige zit bij deze werkgroep. Deze geeft aan dat je zelf kan
bepalen hoeveel tijd je hier aan kwijt bent. Heel persoonlijk. Als je wil kan je hier een dagtaak van
maken.
Andere aanwezige neemt deel aan werkgroep verkeer en veiligheid. Ook kijken naar verjonging en
vernieuwing in de werkgroepen.
Als voorbeeld wordt het matrixbord genoemd. Op initiatief van de werkgroep met de andere
buurtschappen een matrixbord gekocht met subsidie van de WCL. Dit soort initiatieven maken het
ook veiliger.

Ook gemeente kijkt serieus naar de werkgroepen. Anders dan wanneer je als individu bij de
gemeente binnenstapt. Gemeente financiert ook veel van dit soort initiatieven.
Aanwezige geeft aan dat de toegang tot de bestuurders ontzettend positief is in Winterswijk.
Andere aanpak zwerfvuil
Bezetting wordt steeds lager. Nu besloten verenigingen te gaan vragen te helpen bij het lopen tegen
een financiële vergoeding. Blijft wel onder toezicht van MB. Vereeniging Volksfeest en School
inmiddels benaderd.
Matrixbord
Zie eerder punt.
Maatschappelijke stage
Komende jaar vanuit MB gaan kijken naar mogelijkheden om gebruik te maken van maatschappelijke
stage. Aantal voorbeelden van zalen waar naar gekeken kan worden wordt benoemd. Moet nog
verder uitgedacht worden.
W.v.t.t.k.
Janneke van het Kreil heeft melding gemaakt dat er een onderzoek loopt om van landgoed Kreil een
kantoor te maken. Bestuur MB wordt uitgenodigd voor een workshop.
Landbouwfolie nieuwe datum, zaterdag 8 juni. Vorige week WCL vergadering gehad. Vergoeding nog
niet aan de orde, maar mogelijk wordt hier in de toekomst toch een vergoeding voor gevraagd.
Kosten lopen steeds verder op.
Rondvraag
Contact mensen met Verkeer en Veiligheid. Aanwezige woont in de buurt van een school. Geeft aan
dat het slecht te zien is dat er een school is. Vrees bestaat dat er een keer een ongeval kan gebeuren.
Er wordt een voorbeeld genoemd van de school in Lichtenvoorde. Voorzitter zorgt voor contact.
Aanwezige vraag naar de schoolkrant. Oplage wordt minder. Nog steeds kopij via school, zij
publiceren deze ook op de website. De papieren versie loopt sterk terug. Nog geen besluit over
genomen. Wel over gesproken binnen MB.
Spoorwegovergangen die gesloten worden. Veiligheid van de nieuwe verkeersituaties lopen via de
gemeente en de werkgroep verkeer en veiligheid. Aanwezige noemt een kruising welke gevaarlijk
kan worden na wijzigingen spoorwegovergangen. Hellekampsweg. Wel een punt van aandacht .
Meenemen door MB
Ruïne weer kapot gemaakt. Indien iemand iets ziet dit of melden bij MB of bij de politie. 0900-8844
bellen en dan vragen naar politie Winterswijk. Politie is op de hoogte.
Voorzitter haalt gelijk de buurt preventie app even aan. Afgelopen week weer actueel. Weer een
toename van inbraken de laatste tijd. Ook daarvoor geldt dat als je situaties niet vertrouwd, je de
politie kan bellen. Situatie wordt genoemd door een aanwezige. Inmiddels 150 deelnemers.

